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KABAL1AL ČIl’S, Rytų Pru
sai, kovo 26. — šią savaitę Ka
raliaučiuje susirinks Lietuvos 
ir Lenkijos atstovai derėtis dėl 
taikos tarp abu jų valstybių su
tarties.

Konferencija prasidės atei
nantį pcnktndienj kovo 32 die
na, a

Mirus turtinga moteriškė, Mrs. 
John I). Kane, paliko $350,000 
pastatyti Milforde, Conn., tani 
tikrą Įstaiga pabėgusiems vai
kams.

fašistų siaurinimo 
Vatikano teisių

Smerkia Italijos katalikų poli
tinę partijų, kuri tikybų pa
vartojant! politikos tikslams

Vokiečių aviatoriai
skrendu per At
lantą i Ameriką

Poincare sakos norįs! 
Franci jos Vokietijos 

susiartinimo

Kapitonas Koehl ir du kompa
nionai išsklido iš Berlyno pa- 
slaptingon kelionėn

Franci jos premjeras politinės 
kampanijos kalboj pasmerkia 
visokias diktatūras

dėdamas politinę rinkimų kam
paniją, 
Poincare 
Bordeaux mieste
entante su Vokietija. Jis išdėstė 
busimą kabineto programą 
per rinkimus krašto piliečiai 
duosią jam daugumą parlamen
te.

BERLYNAS, kovo 26. — 
Trys vokiečių lakūnai, baronas 
von Huenfeld, kap. Hermanu 
Koehl ir mechanikas Spindler 
šiandie kaip 8:15 ryto išskrido 

' iš Tempclhofer aerodromo j 
Raldonncl, Airijoj. Jie skrenda 
Junker’io vieno motoro aero
planu Rremen.

Jų kelionės tikslas laikomas
Francijos premjeras Į paslapty, tečiau manoma, kad 
vakar savo kalboj jie bandys skristi per Atlantą 

pasisakė už Jungtines Valstybes.
Iš Dublino, Airijoj, praneša, 

;ei kad Vokiečių aviatoriai šiandie 
vakarą atskridę į Baldonncl 
aerodromą.

Premjeras teisino okupavimą 
Reino krašto, nes tatai priver
tę Vokietijų priimti Dasves’o 
reparacijų planų. Tuo žingsniu 
Francija gavus iš Vokietijos 
pusantro biliono frankų (apie 
58 >4 milionų dolerių) sau 
360 milionų markių i 
milionų dolerių) Belgijai.

Darbininkas žuvo 
kritęs suvirusio 
metalo katilan

ir PITTSBl RGH, Pa., kovo 26.
(apie 90 — Homesteade plieno Įmonėje

baisia mirtim mirė darbininkas 
Anthony Wakara [gal lietu-

., II metų amžiaus. Jis 
o Į milžinišką katilą su

virintos geležies ir ten sutirpo.
Iš katilo tik kelios jo kaulų

Poincare atmetė visokią min- vjs9] 
tj apie diktatūrą, pareikšdamas, 
kad “mes niekados nesieksime t • • 
progreso uždarymu burnos 
krašto atstovybei ii' pilietinių. (jaĮejfs buvo išgriebtos, 
laisvių stelbimu.”

Kalbėdamas užsienio politikos 
reikalais Poincare smerkė tuos, 
kurie kaltiną Francija dcl mi- 
litarizmo ir imperializmo, ir čia1 
jis pirmą kartą pareiškė savo 
geidavimą susidraugauti su Vo
kietija.

Mirė Nina Bang, buvus 
Dany socialistų kabi

neto narys
KNHAGA, Danija, kovo 
Praeitų naktį mirė žymi 

socialistų darbuotoja,
Lloyd George’o duktė 

kandidatuos į parla
mentą

LLANGOLLEN, Velšiai, kovo 
26. Moterų Liberalų asocia
cija liberalų partijos kandida
tu į parlamentą ateinančiais i 
rinkimais Angleby rinkimų ap-1 
skrity nominavo Miss Megan 1 
Lloyd George, Anglijos liberalų ! 
vado Lloyd George’o dukterį

26. — I 
Danijos 
Nina Bang. Ji buvo pirma mote
riškė, buvusi ministerių kabi
neto narys. Danijos' socialisti
nėje valdžioj, kuri gyvavo nuo 
1921 iki 1926 metų, Nina 
Bang buvo švietimo ministeris.

Meksikoj žemės drebė
jimas atsikartoja

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
I 26. Iš ()axacos praneša, kad, 
j po Įvykusio praeitą trečiadienį 

MRS. COOLIDGE IŠVYKO PAS 'stipraus žemės drebėjimo, ku
ris padarė mieste nemaža žalos, 

1 supurtymai vakar vėl atsikar-
VVASIIINOTONAS, kovo 26. i t()j°» nors nebe ta‘P stiprus.

— Mrs. Coolidge, prezidento! 
žmona, skubotai išvyko į I 
Northamptoną, Mass., kame pa
vojingai susirgo jos motina, ! 
Mrs. Lemi ra (ioodhue.

SERGANČIĄ MOTINĄ

Patrempia Amerikos 
“kriminales” filmas

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Bendrai gražu, bet šalta; pu
sėtinas, daugiausiai žiemių 
Krypties vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 56° ir 24° F.

Šiandie saulė teka 5:43, lei
džiasi 6:08. Mėnuo leidžiasi 
12:24 ryto.

VICTORIA, B. C., kovo 26.— 
Kadangi visuomeninės organi
zacijos ėmė protestuoti prieš 
rodymą Amerikos kintamųjų 
paveikslų, kuriuose vaizduoja
mos pik tadarybės ir piktadarių 
“žygdarbiai,” Britų Kolumbijos 
vyriausybė tokių filmų rodymą 
teatruose užgynė.

MOTERIŠKĖ UŽMUŠTA AUTO
MOBILIŲ KOLIZIJOJ

MARSHALL, Mich., kovo 26. 
— Automobiliams susidurys 
buvo užmušta moteriškė Donna 
Mayhew, 35 metų amžiaus, iš 
Battle Creek.

ROMA, talija, kovo 26. —Sa
vo prakalboje, laikytoje vakar 
Romos diocezijos kcmitetoxsusi- 
rinkime, Pa pa Pijus XI karčiai 
skundėsi dėl tariamų Italijos 
valdžios maišymųsi Į Vatikano 
teises, kurios buvę jam garan
tuotos dagi įvykinus 1870 me
tais bažnyčios nuo valstybės 
atskyrimą. I I

Papu ypač protestavo dėl val
stybės “nuolalinio jaunuomenėsĮ 
tiek moralinio tiek dvasinio au
klėjimo monopolizavimo.”

“Mes tylėjome,” sakė Papa, 
“idant nepadarytume situacijos 
dar blogesnės, bet musų tylė
jimą jie suprato kitaip.”

Kalbėdamas apie politines 
katalikų partijos vadų atsilan
kymą praeitą savaitę pas prem
jerą Mussolinj, Papa skundėsi, 
kad “tie katalikai nemato nau
dos pasimelsti ties šv. Petro 
kapu ar atlankyti jo Įpėdinį 
[Papą] kaip bendrą krikščiony
bės tėvą. Vietoj to, jie renka
si kapitoliuje.”

Papa kaltino katalikų parti
ją, kad ji tikybą pavartojanti 
politiniams tikslams. Fašistų 
valdžia, pasak Papos, padarius 
daug gera, bet tKip pat ji pa
darius ir daug' žalos.

Kautynės su banditų 
gaujomis Meksikoj

Susikirtime su federaline ka
riuomene krito dvidešimt 
banditu *

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
26. — Iš Guanajuato praneša, 
kad kautynėse tarp 
kariuomenės dalies 
gaujos, Įvykusiose 
Villupando, aukso
kasyklų srity, dvidešimt 
tų buvo užmušti ir šeši 
viai sužeisti.

Banditai buvo užpuolę
kasyklas, bet kasyklų vedėjai 
ir darbininkai gynė jas, iki iš 
artimo miesto pagalbon atvyko 
kariuomenės dalis.

federalinės 
ir banditų 
netoli nuo 
ir sidabro 

bandi- 
karei-

vienas

Portugalijos , diktato
rius išrinktas pre

zidentu
LISABONAS, Portugalija, ko

vo 26. — Visuotiniu balsavimu 
Portugalijos prezidentu tapo 
išrinktas generolas Antonio 
Carmona, dabartinis diktato
rius, kurs įvykintu 1926 metais 
lierversmif krašto valdžių pasi
ėmė Į savo rankas.

šiais rinkimais niekas kitas 
i prezidentus nė nekandidatavo.

Šprechen zy doič?
PARYŽIUS, kovo 26. —Ka

dangi į Paryžių vis daugiau ir 
daugiau ima lankytis vokiečių, 
jų patogumui lxmt svaresnėse 
vietose tapo pastatyti vokiškai 
kalbantieji policininkai.

Aukščiausia Buddos stovyla
BEPPU, Kiušu, Japonija, ko

vo 26. — Beppu mieste baigia
ma statyti milžiniška — ji bu
sianti didžiausia pasauly — 
Buddos stovyla “Daibutsu” arba 
“Didysis Budda. 
pėdų aukštumo.

Ji bus 80

i

(Atlantic and Pacific Photol

Kintamųjų paveikslų žvaigždė Blanche Mehaffey. Ji ne
senai apsivedė su aliejaus milionierium George J. Hausen, bet 
‘“mūviu” neapleisianti.

Sovietijos rašytojai, 
studentai kaltinami 
dėl nemorališkumu

Berger ragina J. V. 
nutraukti santykius 

su Rumanija
Maskvoj areštuota rašytojų są

jungos sekretorius ir keli 
studentai ryšy su nusižudy
mu vienos jaunos moteriškės

Socialistų kongresnianas pliekia 
Rumuniją dėl nuožmaus per
sekiojimo tautinių ir tikybi
nių mažumų

“Uždirbo” $250,000, da
bar eis mokytis

BRIIMIEPORT, Conn., kovt 
26. - Raymond Kroger, 27 me 
tų amžiaus, prieš keletą metų 
atvyko i Rridgcportą su kiau
rais kišeniais, bet kupinas pu
si ryžy mo, ir gavo vienoj vietos 
bankinėj firmoj raštininkėlio 
vietą, šiandie jis yra tos fir
mos ofiso vedėjas ir kasininko 
asistentas, o banke turi $250,- 
000. Kadangi jis nebuvo baigęs 
nė aukštesnėsės mokyklos, “už
sidirbęs” tiek pinigų jis stai
ga pajuto mokslo stoką. Del te 
dabar pasitraukia iš vietos, nu
sitaręs rengtis įstoti į Har
vardo universitetą.

Riaušės tarų sociali
stu ir buržuazinių 

jėgų Austrijoj
Daugiau kaip dvidešimt žmo- 

nių sužeista susikirtime; ka
riuomenė riaušes sustabdė

Amerika šaltai žiuri 
į Britų laivynų apri

bojimo planą

MASKVA; kovo 26. — So
vietų vyriausybė areštavo ^loi- 
siejų Allšulerą, Sovietijos Ra-> 
šytojų Sąjungos sekretorių, ir 
šešis studentus, kaltinamus dėl 
sunkių nemoralinių nusikalti
mų.

Sovietijos Rašytojų Sąjunga 
yra žymiausia literatų organiza
cija Maskvoje, kurios garbės 
nariais tapo išrinkti dagi Ame
rikos rašytojas Thcodore Dyei- 
ser ir franeuzų rašytojas Henri 
IUrbusse, kai jie buvo atsilan
kę į sovietų Rusiją.

Vyriausybei areštavus Altšu- 
lerą, Rašytojų Sąjunga priėmė 
rezoliuciją, reikalaudama mir
ties bausmės kaltininkams, o 
skandalą, dėl kurio Altšuler ir 
kiti buvo suimti, vadinama 
'‘kultūrinių ču'barovo Pereul- 
ku”, tai yra tolygindania jį su 
Įvykiu Leningrade, kur trisde
šimt vyrų buvo pasmerkti su
šaudyti už sukoneveikimą sep- 
tynerių metų amžiaus mergai
tes.

Dabar gi suėmimai Įvyko ry
šy su nusižudymu vienos jau
nos moteriškės, Zinaidos Isla- 
movos, 22 metų amžiaus, stu
dentės ir “komsomolų” [komu
nistinės jaunuomenės sąjungos] 
nario. Ji nusišovė po vienos li
teratų orgijos, palikus savo vy
rui, taip pat studentui, rašte
lį, o taipjau parašius laišką 
Altšulerui, kuriame ji sako:

“Prakeikiu jus amžinai, Te
būnie prakeita visa jūsų veis
lė. Trigubai prakeikiu dėl to, 
kad jus vakar mane nugirdėte 
ir atidavėte savo draugams ma
ne išniekinti, o šiandie tyčio
jatės iš manęs.”

Aleksandras Kosarev, gene
ralinis Maskvos komsomolų 
organizacijos sekretorius, pa
skyrė tam tikrą komisiją gir
tybei, ištvirkimui ir nedorybei 
studentų ir rašytojų tarpe iš
tirti. 1 1

WASHINGTONAS, kovo 26.
Wisconsino kongresmanas 

Victor L. Berger, socialistas, 
Įnešė rezoliuciją, kuria Jungti
nių Valstybių valdžia raginama 
nutraukti santykius su R u ma
nija dėl pastarosios žiaurių per
sekiojimų tautinių mažumų — 
katalikų ir liuteronų, baptistų 
:r žydų, vokiečių ir madžiarų.

Berger sako, kad Rumanija, 
prieš didįjį karą turėjus vos 
53,000 ketvirtainių mylių teri
torijos i)’ 8 inilionus gyventojų, 
po karo gavus gausiausių do
vanų: dar 70,(MM) ketvirtainių 
mylių svetimų teritorijų ir 10 
milionų naujų gyventojų, ku
riuos ji dabar su barbarišku 
žiaurumu persekioja.

1911 metais, sako Berger, 
Jungtinės Valstybės buvo pa
liovusios diplomatinius santy
kius su Rusija vyriausiai dėl 
to, kad caro valdžia persekiojo 
tautines ir tikybines mažumas. 
Atėjus tad laikas, kad ir Ruma
nija butų pamokinta, ir žinotų, 
kad ji negali grįsti barbarizmo 
stadijon, neužsitraukus sau ki
tų civilizuotų kraštų neapykan
tos. Rumanija turinti galų ga
le suprasti, kad dabar jau dvi
dešimtasis šimtmetis — ką Ru- 
manijos valdovai, matyt, visai 
užmiršę.

VIENA, Austrija, kovo 26.— 
J Feldkirkeną, Korintijoj, pa
siųsta regularinės kariuome
nės skyrius neleisti daugiau 
riaušių įvykti tarp socialistų 
apsaugos sąjungos ir buržuazi
nių apsaugos jėgų, kokios kad 
Įvyko ten praeitą penktadienį, 
per kurias buvo rimtai sužeis
tų daugiau kaip dvidešimt žmo
nių.

Pati konservatorių spauda 
pripažįsta, kad kautynes sukė
lė buržuazinės apsaugos jėgos 
Ji sako, kad buržuazinės jėgos 
puolė socialistų mitingą, ban
dydamos išvyti kalbėtojus, ku
rie buvo atvykę iš kitų miestų. 
Socialistai pasipriešino, ir bur
žuazinės jėgos stvėrėsi smurto. 
Prasidėjo kautynės, kurios tuo 
jau persimetė į gatvę.

Abidvi pusės telefonais pasi
šaukė sustiprinimų, ir kai vie
niems ir antriems atvyko dau
giau j pagalbą, riaušės taip įsi 
smarkėjo, jogei jx>licija nieke 
nebegalėjo padaryti. Jos paga
liau buvo sustal>dytos, kai ke
lioms valandoms praslinkus at
vyko regularinės kariuomenė* 
dalis.

Kratos dėl svaigiųjv 
gėrimų Moose ložose
PITTSBURGH, Pa., kovo 26. 

— Prohibicijos agentai padarė 
kratas daugely Loyal Order 
of Moose ložų vakarinėje Penn- 
sylyanijoj, ieškodami svaigiųjų 
gėrimų ir, pasak pranešimų, 
svaigalų radę šešiose ložose.

Naujas Lietuvos gele 
žinkelių tarifas

Oro pašto tarnybos plė
timas Meksikoje

MEKSIKOS MIESTAS, kovo 
26. — Meksikos vyriausybė 
skelbia, kad nuo ateinančio mė
nesio pradžios bus atidaryta 
plati oro pašto tarnyba tarp 
svarbiausių Meksikos miestų. 
Pašto aeroplanai gabens ne tik 
korespondenciją, bet taipjau j- 
vairias prekes iki tam tikro 
svorio. Kainos siuntiniams nu
statomos visai pigios.

PAŠOVĖ MOTERIŠKĘ IR 
PATS PASIDARĖ GALĄ

KAUNAS. — Susisiekimo mi

nisterijos paruoštas ir ministe- 
rių kabineto patvirtintas nau
jas keleivių ir bagažo perveži
mo geležinkeliais tarifas, 
Lietuvos 
mas nuo 
uos.

geležinkeliuose 
balandžio mėn.

visose
Įveda-

NEW YORKAS, kovo 26. — 
L. I). Mathews, 42 metų am
žiaus, New York Central gele
žinkelio inžinierius, pašovė Mrs. 
Grace Cochrane, paskui pats 
nusišovė. Pašautoji moteriškė 
tur būt nebeišliks gyva. Nusi
šovusio inžinieriasu žmona nese
nai apskundė savo vyrą dėl iš
siskyrimo.

> < 
r 
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WASHINGTONAS, kovo 26. 
— VVashingtono vyriausybės 
sferose neranda didelio pritari
mo Anglijos padargas Genevo- 
e pasiūlymas, kad Washingt<j- 
no sutartį pasirašiusios valsty
bės sumažintų visų karo laivų, 
kurie ateity bus statomi, tona
žą iki mažiau kaip 30,000 tonų, 
pailgintų esamųjų karo laivų 
amžių iš 20 iki 26 ir sumažintų 
karo laivų armotų dydį iš da
bartinių maksimum 16 colių iki 
131/j colių.

Valstybės departamentas sa
ko, kad jeigu Anglija atsisaky
sianti pasirašyti sutartį apri
boti kreiserių tonažą Jungti
nių Valstybių valdžiai priimti
nu pagrindu, tai vargiai begu 
Washingtono vyriausybė sutikin
sianti karo laivų tonažo ir 
ginkluotės sumažinimą disku- 
luoti anksčiau ne kad įvyks 
busimoji 1931 metais VVashing
tono sutarties valstybių konfe
rencija.

Californijoj kilo di
deli potvyniai

SAN FRANCISCO, Cal., ko
vo 26. Del smarkių lietų Ca- 
ifornijoje kilo dideli potvyniai. 
Keturių upių — Truckee, Sa- 
eramento, American ir Pajaro 
—- vandens išėjo iš krantų, da
rydami žalos.

Nevadojc Reno mieste* dalis 
talkšo penkias pėdas vandeny.

Vėl susekę sąmokslų 
prieš sovietus

L0NIM)NAS, kovo 26. F.x- 
change Telegraph pranešimas 
iš Rygos sako, kad sovietų 
Rusijos politinė policija suse

kus naują sąmokslą prieš sovie
tų valdžią. Pasak pranešimo, 
buvo suimti vienas karininkas 
ir dvidešimt šeši kiti asmens.

Urach’o kunigaikštis 
mirė Italijoje

RAPAJJJ), Italija, kovo 26.
šiandie čia mirė Uracho ku- 

ligaikštis Vilhelmas, Viurtem
bergo grafas, 30 metų amžiaus.

[Paminime čia jo mirtį dėl ’ 
o, kad anais metais vieną Ur- 
ich’o kunigaikštį — ar gal tą 
>atį — norėta padaryti Lietu
ms karaliumi.]

$600,000 gaisras New Yorke

NEW YORKAS, kovo 26. — 
3ronxe gaisras sunaikino dide- 
j trobesį, padarydamas apie 
K)(M),000 nuostolių. Kadangi 
ignis grėsė kitiems artimiems 
namams, jų gyventojai buvo 
policijos įsakyti pasišalinti, iki 
gaisras buvo sukontroliuotas.

“Naujienų” Kon- 
testas Eina

Virš šimtas “Naujienų” 
kontestantų veikia po 
įvairias Amerikos lie
tuvių kolonijas musų 
dienraščio labui. ‘‘Nau
jienos” ragina visus sa
vo skaitytojus paremti 
kontesto darbuotojus, 
kad jiems darbas sek
tųsi — už įdėtą savo 
triūsą laimėti kuodi- į džiausiąs dovanas.



NAUJIENOS, Chicago, lū. i Antradienis, kovo 27, 1928

ANGLYS
Anglys tai yra senų-senovės 

pelkių supuvę augalai, kurie 
buvo apmerkiami ir užliejami 
vandens per šimtus tūkstančių 
metų. Dabartiniai žemės tyri
nėtojai rado,) kad anglis yra iš
sivysčiusi iš durpių. Pavyz
džiui. Disnial pelkėje, kuri ran
dasi Floridos valstijoj, nuvir
tę medžiai, lapai ir kiti au
galai nuolat puola j vandenį ir 
sudaro durpių sluoksnį, kuris 
yra nuo 1 iki 20 pėdų storu
mo.

Per laikų laikus, ežerai ir 
jūrės apmerkė senų senovės 
durpių pelkes. Tuomi aug
menų gyvybė buvo užmušta ir 
buvo apdengti purvų ar smil
čių sluogsniais, virš kurių nau
jas durpynas susiformuodavo 
ir šis procesas atsikartodavo 
kelis kartus. Durpių permai
na į anglis yra dėl spaudimo 
viršuje esančių shiogsnių, gal 
būt dar prigelbstint žemės vi
daus karščiui. Didesnė drėg
numo dalis buvo išspausta ar
ba išgaravo, gazų proporcija 
sumažėjo ir to pasekmėj susi
darė kietas mineralas.

Augalai, kurie sudarė anglis 
yra lyg panašus moderniniams 
papročiams. Mikroskopas aiš
kiai parodo augalų liekanas į- 
vairiose anglių dalyse. Dauge
ly vietų užtinkama medžių lie
kanas visiškai persimainiusias 
į anglis, bet užlaikusias žievių 
žymes.

Tarpe geologų yra nuomonių 
skirtumo, apie budus augalų 
susikrovimo į tokias dideles 
krūvas, kaip parodo anglių 
sluogsnai. Viena teorija yra, 
kad augalų liekanos sudaran
čios anglis susikrovė ten kur 
augo ir krito, ir kur anglis da
bar yra. Kiti gi mano, kad 
augalai buvo sunešti upėmis ir 
sugrusti į juras ir ežerus kur 
sudarė sluogsnius ir kur susi
spaudė ir sukietėjo.

Anglių vietose randasi keli 
anglių sluogsniai, kurie skiria
si storumo nuo cųįio iki šimto 
pėdų ar daugiau. '

Giiiausis “šaftas” pasauly
je yra Belgijoj, turintis gilio 
3,957 pėdų. Giliausios kasyk
los yra kietųjų anglių vietose. 
Pennsylvanijoj, ir siekia apie 
2,200 pėdų, nors giiiausis šaf
tas yra tiktai 1,850 pėdų.

iš 150,000 vyrų dirbančių 
kietųjų anglių kasyklose, tik 
10,000 kasa anglį. Kiti atlieka 
visokius darbus kasyklose ir 
išlauko. 1870 m. mirties ra
tą buvo vienas angliakasis 
kiekvienam 60,000 iškastų ang
lies tonų. 1897 m. vienas an
gliakasis kiekvienam 110,700 
tonų. 1870 m. buvo beveik 3 
mirtys dėl kiekvieno 1,000 dar
bininkų ir 1897 m. mažiaus 3 
mirčių kiekvienam 1,000 dar
bininkų. Nelabai senai kasyk
los samdė daug vaikų, nes tais 

. laikais 14 metų amžiaus vai
kams leisdavo dirbti kasyklose 
ir 12 m. amžiaus- lauke, bet 
1915 m. Pennsylvanija priėmė 
įstatymą draudžiantį vaikams, 
neturintiems 16 metų, dirbti 
kasyklose. Vaikai buvo sam
domi išrinkti akmenis iš ang
lies, bet dabar ta darbą ma
šinos atlieka.

Suv. Valstijose yra daugiau
sia anglies; Pennsylvania gi 
senai žinoma kaipo didelė ang- 
-tfUT? hffl)0Į5| •BfO'lUĮLURtfl SOI Į 
lių kasyklos yra rytuose ir 
minkštųjų vakaruose ir valsti
jos šiaur-vidurinėse dalyse. 
Pennsylvania gamina beveik 
visas kasamas kietąsias ang
lis — daugiau negu 99 nuošim
čių. Suv. Valstijose minkštųjų 
anglių kasyklos apima 14,200 
ketvirtainių mylių. Daug min
kštų anglių sluogsnių yra šiaur
vakarinėj Pennsylvanijos daly, 
siekiant Ohio, Maryland, West 
Virginia ir Tennessee. Wcst 
Virginia stovi antroj vietoj kai
po anglių gamintoja. Illinois 
y iii trečia: ją seka Ohio, Colo- 
rado yra didžiausia anglių ga
mintoja į vakarus nua Missis- 
sippi. \Vyoming yra antra val
stija, kuri turi didžiausius an
glių šaltinius. Valstijos, kurios 
visai anglies negamina yra:

Connecticut, Mississippi, Neva- 
da, New Hapshire, New Jer- 
sey New York, North ir South 
Carolina, Vermont ir VViscon- 
sin.

1849 m., angliakasis, vardu 
Bates, suorganizavo pirmą an
glies uniją vesti streiką. Strei
kas nebuvo sėkmingas ir Ba
tes unija, kaip ją buvo vadi
nama, išsibaigė ir įsteigėjas 
pabėgo su organizacijos pini
gais. Ir tik 1860 m. vėl pada
ryta pastangų suorganizuoti 
angliakasius. Tais metais 
kietųjų anglių darbininkai pra
dėjo uniją, kuri niekuomet ne
liko veikli. Bet 1868 m. Penn
sylvanijoj pradėta Workmens’ 
Benevolent Association of 
Schuylkill (’ounty, kuri reika
lavo astuonių valandų darbo 
dienos ir kuri pritraukė prie 
savęs ir kitas vietines anglia
kasių draugijas ir galutinai 
pasekmingai pravedė įstaty
mą, įvedantį astuonių valandų 
darbo dieną. Kuomet įstaty
mas tapo priimtas, tie unijos 
angliakasiai vėl išėjo streikan 
dėl devynių valandų algos už 
astuonių valandų darbą. Ir iš 
šito sėkmingo streiko įsteigta 
Worgingmens Benevoldnt As
sociation iš Scranton, Pennsyl
vania, ir nuo tada iki 1875 me
tais angliakasiai kovojo su 
darbdaviais. Bet su įsteigimu 
anglių darbdavių draugystės, 
angliakasių unija susilpnėjo ir 
išsibaigė.

įvairias unijas pradėta orga
nizuoti įvairiose šalies dalyse, 
bet tik 1890 m. egzistuojančios 
unijos sudarė vieną organizaci
ją “United Mine VVorkers of 
America,” po vadovyste John 
Mitchell.

1902 metais United Mine 
VVorkers pradėjo vieną iš di
džiausių streikų šioje šalyje. 
Ji reikalavo didesnių algų, 
trumpesnių darbo valandų ir 
užmokėjimo už anglį pagal sva
rumą. Prezidentas Roosevelt 
norėdamas užbaigti streiką 
įsteigė Antracite Coal Strike 
Commission, kuri sutaikino 
operatorius ir uniją.

Ta Anthracite Coąl Strike 
Commission vedė savo darbu 
iki 1912 m. Jau dabar arbi- 
tracijos būdas pripažintas. Ir 
nuo 1906 m. daugelis nesutiki
mų arbitracija užbaigti.

1923 didžiulis streikas ang
liakasiams kainavo $143,000,- 
000„ o operatoriams $30,000,- 
000. [PLIS.]

Juokai
(Iš H. Heine’s)

PASTABOS
Anuo metu, kada lenkų Že

ligovskis užgrobė Vilnių, tai 
lenkų valdžia teisinosi, kad Že
ligovskio ji “negalinti” suval
dyti. Bet vėliaus paaiškėjo, 
kad Želigovskis tai buvo lenkų 
valdžios tiktai maska, kad pa
slėpus savo banditiškus žygius 
užpuolime Vilniaus. 

♦ ♦ »
Užpuolus lenkams su Želi- 

govskiu priešakyje Vilnij, prieš 
šituos plėšikus lietuviai— kaip 
žinome — čia Amerikoje suki
lo reikšti protestus ir demon
stracijas. Ir tuomi laiku pasi
reiškė didelis sujudimas lietu
vių tarpe visur. 

♦ ♦ ♦
Bet kokią tuo laiku komuni

stai ir jų laikraščiai rolę lošė? 
Ar jie tuomet ėjo sykiu prieš 
lenkų plėšikus protestuoti? 
Ne! Komunistai tuomet sake, 
kad jiems nėra skirtumo, kad 
lenkai Vilnių užgrobė. Jie tuo
met, kaip proto nustoję, bjau
riai tyčiojos iš tų žmonių, ku
rie prieš lenkus protestavo. Jie 
tuomet ėjo sykiu su Želigovs- 
kiu! 

♦ ♦ *
Kuomet Brooklyne buvo su

rengta viena tokių demonstra
cijų, tai komunistų “Laisve” 
įdėjo šitokį pasityčiojimą: 
“moterėlės išblyškę išbalę, če- 
verykų kulnys nusišleivoję, ir 
jos eina mat palwii,dys lenkus.” 
Ar gali būti idiotiškesnis pa
sityčiojimas! 

♦ ♦ ♦
Šitaip pasielgdami komunis

tai manė rasti sau pasekėjų, 
bet skaudžiai apsiriko: viena, 
žmonės jiems davė tinkamą 
vardą, o antra atsiekė to, kad 
jų pasielgimai liks pažymėti 
istorijos lapuose juoda dėme.

Bet, o, goodness i 
Šiandie komunistai labai “susi
rūpino” Vilniaus “išvadavimu” 
nuo lenkų!... Čia kur-nors yra 
šuniukas pakastas... Komunis
tai pamatė, kad Vilniaus klau
simas yra lietuviams arti prie 
širdies, tai čia bus gera proga 
pasinaudoti. 

♦ ♦ *
Ir šitie gaivalai šiandie savo 

laikraščiuose-šlamštuosc jau 
skalija apie Vilniaus atvadavi
mą. Jie mano, kad žmonės pra
eitį apie juos jau užmiršo. Su 
Vilniaus vardu jie tikisi pasi
gauti žmones j savo tinklą, o 
paskui prisitaikyti prie jų ki
šenių. itie gaivalai dabar lošia 
iuliko rolę. — Kalvis.

gracious! i daryti, būtent: sunaikina pačią I sunaikinti bet kokią medžiagą,
• U J iv’ • i *1 • 1 J . 1 • • 1 jmedžiagą. Nei kaitinant, nei 

deginant, nei kaip nors kitaip 
elgiantis su medžiaga, niekuo
met žmogui nepasisekė nė ma
žiausia medžiagos dalelė sunai
kinti, o visuomet ji durnais, 
pelenais, garais ar kuonors ki
tu virtus pasislepia nuo musų 
akių, bet neišnyksta. Bet minė
tas žvaigždžių karštis pajėgia

paversdamas ją ne garais, bet 
musų jutimo organams nepriei
nama energija.

Scena ir gyvenimas
—Kas tai šiandien, taip daug 

šoferių į kino kemšasi?
—Indomaujasi: komedijoj

automobiliu per žmogų važiuos.

MUZIKOS ir RADIO 
KRAUTUVĖ

Užlaiko geriausius Pianus, 
Kadioios, Victrolas, parduoda už 
cash ir dalinių išmokėjimų. Vic- 
tor Ortophonic Victrolas, Co- 
iumbia, Brunswick, Senoras, 
KCA Radiolas, Atwater Kent, 
Spartan ir Freshman.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus 
PERKAME IR PARDUODAME 

Rašyk dėl informacijų: — Dept. N.
ZIMMERMANN & FORSHAY

170 BROAI)WAY NEW YORK
Firma įsteigta 55 metai

STRĖNDIEGLIS IR 
MIZERIJA GREITAI 

PAŠALINAMA
Red Cross Kidney Plasteris 

Veikia tarsi Magiškai
Jus galite beveik ūmai pašalint aš

trius skausmus ir nušipusius dieglius 
dėl Strėndieglio. Neuralgijos ir kitų 
Reumatizmo priepuolių su Johnson’s 
Reed Cross Kidney Plaster. Nuo mo
mento, kuomet šis nuostabus, senas 
belbstantis plasteris yra panaudoja
ma prie skaudamų vietų, jis teikia 
šilumą, švelnina ir ramina sujaudin
tus nervus ir pašalina skausmą ir 
mizeriją tarsi magiškai. Jus gau
nat patvarią pagelbą da ir dėl to, kad 
gyduoles Red Cross Kidney Plasterio 
nuolat sunkias per odą j apimtas vie
tas taip ilgai, kol plasteris laikomas 
prie kūno. Buk tikras pareikalaut di
delio Red Cross Kidney Plasterio su 
raudina flanele užpakaly. Visose vais
tinėse.

Liauk širduže! Ko’dejuoji?
Bene nuskaudė likims?
Ką pagrobs žiema šaltoji,
Tą pavasaris atims.

Juk neviskas dar prapuolė — 
Kaip graži gamta aplink!
Nėr draudimo — kas papuolė
Visko grisk, kas tau patink, i

Ant. Kiliukas.

Vienintelė priemonė
—Aš i kasininkus siulau Ba

linantį ?
Juk gi pas mus tokio vi

sai nėra!
—Tai ir gerai kad nėra! Bent 

pinigai sveiki liks!

Greitas saugus būdas
1 viena minutę visas skausmas dingsta— 
taip greitai komai sustoja skaudėję kada 
vartojate Dr. Scholl’io Zino-pads. Jokia 
kitas būdas nėra tiek saugus ir tikras. 
Jie priežasti prašalina—spaudimą ir tryni 
m.j autuvo. Ploni, sauganti, gydanti. 
Visose aptiekose, autuvu ir dept. krautu
vėse.—35c.

DlScholTs 
'Znno-'pads 

Uždekite vieną—skausmo nSrf

Velykoms Pinigai į Lietuvą
Pigiausios Kainos -— Greitas Patarnavimas 
Mes rokuojame tik $10.30 už 10(1 litų 
Didesnės sumos proporcionaliai pigiau

Mes Parduodam Laivakortes l Ir 
Iš Lietuvos

$197 į Lietuvą 
$118.50 iš Lietuvos 
$181 į Lietuvą ir atgal

Visos informacijos suteikiamos maloniai veltui 
Atsišaukite prie langelio 15, 16 arba 17

JUSv BANKAS

Depositors State Bank
4701 South Ashland Avenue

40 milijonų laipsnių 
karščio

Astronomai apskaičiavo, kad 
toks neįsivaizduojamas baisus 
karštis, siekiantis nemažiau ke
turiasdešimt milijonų laipsnių, 
turi būti tam tikru laiku ant 
kiekvienos besivystančios žvai
gždės. Kiekvienas erdvės kū
nas susidaro iš erdvės milžiniš
ko didumo atatinkamų nikų. 
Toliau tokios besikuriančios 
žvaigždės temperatūra nuolat 
kyla ir pasiekia 40 milijonų 
laipsnių.

Bė abejo, jei prie 1600° 
tirpsta varis, geležis ir kiti me
talai, tai tokia aukšta tempera
tūra, rodos, turėtų viską sunai
kinti. Ir ištikro, šis baisusis 
karštis padaro tai, ko niekas 
ant žemės lig šiol nepajėgė pa-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?

1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS
Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankovvski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

TIKTAI $5 PILNA EGZAMINACIJA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chomiikų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zarninuvinias atidengs' jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo
— kas jums yra. ___

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson Blv., netoli State St.
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:8* vakare. 

Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

M

Tabako 
Derliaus 
Smetona

“Aš džiaugiuos iš Lucky Strikes,” sako 
John Golden, Žymus Teatrinių Veikalų 
Statytojas Scenoj

“Kuomet žmogus būni visas mintis krūvon sutelkęs 
delei naujo veikalo statymo scenoje, geras rūkymas 
suteikia ir poilsio dirgsniams ir smagumo. Aš džiau
giuos iš Lucky Strikes. Jie neerzina gerkles, o jų 
kvepėjimas neturi sau lygaus.9 9

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio.

1926,Ihe American Tobacco Co.. lųc.

Pirkdami Radio, Pianą ar 
Victrolą, pirmiaus pamatik mus. 
Mes parduodame teisingai, Ka- 
dijos garantuojame, senus se
tus padarome elektrikineis.

Nauji Lietuviški Rekordai
Pas darželį trys mergelės ir 
Žydelis iš Vilkaviškio miestelio 
Įdainavo J. Babravičius.
Lietuviškas Džiazas ir Vana
gienė Polka — A. Vanagaitis. 
Barbora ir kad nėr Alaus — 
A. Vanagaitis.
Sharkis ir Sena jaunyste — 
A. Vanagaitis.
Visiems tinka polka ir Sesutė 
valcas.
Skombalinė polka ir Telšių 

.polka
79482 Tu arielka tu pilkoja ir Au

gina motulė vienturtę dukrelę 
—Venckevicz.

Tas pačias dainas galite gaut ant 
rolių dėl pianų.

26057

16085

26054

2G053

26056

79481

Nauja Radio Log knyga dy
kai kiekvienam kuris prisius ar 
atsineš šį apgarsinimą.

Jos. F. Budrik (Ine.) 
(Korporacija) 

3417-21 So. Halsted St 
CHICAGO

Tel. Boulevard 4705

ATĖJO “Kultūros” No. 2. 
Galima gauti “Naujienose”. 
Kaina 45c.

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
CHICAGO

GYVENIMAS kovo 
mėnesio DIDESNIS 
ir papuoštas 8 gra
žiais PAVEIKSLAIS. 
Įsigykit GYVENIMĄ 
— jis jums patiks.

Prenumerata metams — $2
Pusei metų ...........    $1
Kopija  ......................... 20c

UŽSISAKYKITE 
MADŲ KNYGĄ

25c į metus
Madų knyga Rudens, Žie
mos ir Vasaros madų, 3 
knygas per metus tik už

25 centus
Žinokite kaip ir ką Mote
ris dėvi, idant jūsų rūbai 

visados butų madoj. 
Užsakymus siųskite

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. Chicago, 111.

Petternų Skyrius

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 

‘ Nedėldienlais nuo 10 v.



Antradienis, kovo 27, 1928 NAUJIENOS, Chicago, H).

Naujienų Kontestas Širdis

Kontesto Vedėjas Julius Mickevičius

Kontesto Ilonorati, Komisija: 
Dr. K. Kliauga, 
Ona Biežienė, 
Jonas Degutis.

111. ■■ ■ ■ < .................
Kontesto Numeratorius: 

Antanas Ripkeųįčius.
Kontesto Vigilijų*:

Marė Kemešienė.
T

Kontesto Pradžia Sausio
16, 1928

Kontesto Baiga Balandžio 
<30, 1928

širdis nėra dūšios apsigyve
nimo vieta ir nėra jausmu ap
sistojimo vieta, širdis kūne tu
ri visai biznišką tikslą, kuris 
yra būtinai reikalingas pratęsi
mui žmogaus gyvasties. Jaus
mai gali pagreitinti arba apsun
kinti širdį, bet pats organas 
begali pagimdyti meilę, neapy
kantą, piktumą, ir kitus jaus-

Sėkmingai darbuojasi

t

(iro. Lucas

septinakiems 
kontes- 

Geo.
ne-

toli užpakalyje 
draugų — 

nieko

kolei kas

Pirmieji 
būtent:

Antanas Visbaras

Jonas Huiko

(laitais, 
organas 
ir iš tu 
išeina

nuostabus
raumenims

Keturi stambus biznieriai, 
realestatininkai, bet 
dar smulkus kaipo 
nu” kontestantai. 
trys kontestantai,
Geo. Lucas, A. Visbaras ir 
W. H. Kelps buvo tūzai pra
eitame “Naujienų” konteste, 
bet šiame konteste dar tebė
ra paprastoms

septinto laipsnio 
tautais. Kontestantas 
Lucas turi daug progų, 
abejotina, kad jis jas tinka
mai išnaudos. Dar jam yra 
galimybių pasiekti kuri nors 
aukštesnį laipsnį, taipgi W. 
IL Kelps nepasiliks septinta
me laipsnyje, bet kaip bus 
su Visbaru sunku pasaky
ti. Atrodo, kad kontestantas 
Visbaras šiame konteste liks 

savo biznio
Luco ir Kelps.

tikro kontestantai. Gerai, kad aš kai- 
» vedėjas esu opti- 

sakosi dar turįs prospektų, jei-; mistas, kartais ir juoda skai- 
gu tie jo prospektai išdegtų, tau prie baltųjų, pertat ir apie 
tai jis gal neblogiau pasirodytų šiuos kontestantus esu linkęs 
negu kiti trys jo kolegos. Bet manyti, kad jie dar nors prieš 
kaip nebūtų, visi šitie keturi 
kontestantai, kaipo biznio žmo
nės, kurie mako veikti, moka 
meškerioti savo biznio reika
lais. dar iki šiam laikui nepa
rodė tinkamo aktyvumo

Kelps

Apie Joną Ruiko 
irgi nėra galima pasakyti — jis'po kontesto

pabaigai kontesto pasirodys 
kiekvienas, kad jie yra “aš”. 
Bet visgi butų laikas iš anksto 
pradėti stropiau darbuotis, o 
dirbant pasekmės bus. Sekmin-

kaipo gumas dygsta vien iš darbo.

yra laba 
Tai yra

su kelioms dalims. Į 
dalių įeina gyslos ir

arterijos, nešančios ne
valytą ir valytą kraują, širdis 
yra kraujui stotis; kraujo ne
užlaiko, bet jį varo vaikščioti 
per visą kūną. Kiekvieną sykį, 
kada širdis plaka, ji išsiplečia 
ir vėl susitraukia. Taip daro 
72 sykius per minutę. Kai šir
dis susitraukia, tai ji kraują 
išvaro iš savęs į gyslas, arba 
vamzdelius, kurie jungiasi su 
širdimi. Kai širdis išsiplečia 
tai atbėga kito kraujo, šis 
kraujas gryžta iš žmogaus kū
no, pakeliui pristatęs visą rei
kalingą medžiagą ir pasiėmęs 
įvairias nereikalingas atmatas, 
širdis tam tikra sienele yra per
skirta į dvi kamaraites. Prieš 
kiekvieną kamaraitę yra dar 
po mažą priemenukę. Taip pat 
yra ir durys klapanėliai. Iš 
dešinės kamaraitės išeina krau
jas, nešantis daugybę reikalin
gos medžiagos, dešinėn gi gryž
ta su atmatomis. Atmatos iš
kvėpuojamos plaučiais laukan 
ir įkvėpuojama gryno oro. Ta
da kraujas pasidaro tinkamas

ir širdis jį leidžia su nauja rei
kalinga hunui medžiaga. Tą 
kraujo įsileisdinėjimą ir išleis- 
dinėjimą mes vadiname kraujo 
apytaka.

Musų kraujas susideda iš 
kraujinio vandens ir daugybės 
mažų kraujo ląstelių arba krau
jo rutuliukų. Tie rutuliukai 
nevienodi, vieni balti, kiti rau
doni, ir visi jie turi savo dar
bą. Imkime raudonus, kuriuose 
randasi jau prirengtas maistas, 
tyras oras. Per musų plaučius 
ir j musų kūną ir į raudonus 
kraujo rutuliukus įeina tyras 
oras. Ir per tuos pačius plau
čius išeina laukan iškvėpuoja
mas jau sugadintas oras. Tai
gi musų kraujas, prisikrovęs 
įvairių gėrimų, išbėgioja iš šir
dies gyslomis po visas musų 
kūno dalis. Ir taip į visus mu
sų vidaus organus, jie turi sa
vas kraujo nešiojamas gyslas. 
Tos gyslos yra minkšti vamz
deliai, kuriais ir teka kraujas, 
raudonieji gi rutuliukai prasi
sunkia per gyslų sieneles ir pa
teikia raumenų ištirpintą mai
stą, tyrą orą ir iš to maisto 
pasidaro mums reikalingi kau
lai ir tt.

Kaip ilgai tavo širdis randa
si gerame padėjime, taip ilgai 
tavo kūnas pasiliks sveikas ir 
atsikratys nuo visokių gyveni
mo pavojų. Prižiūrėk savo šir-

Office of County Clerk 
of Cook County, Illinois

State of Illinois

County of Cook

da kultūriniams tautos reika- 
| lams. Bet yra žmonių, taip sa- 
Ikant, kiek aptašytų, bet jų dar- 
■' baį gyvenime nėra konstrukty
viais kultūros dirvoje. Jie ne
žino, ar tai yra primiršę, kad 
jie gyvena ne vien sau, bet 
apart jų pačių dar yra žmoni
ja. žmonija kaipo tokia yra 
konstruktyvė spėka susidedan
ti iš žmogiškų atomų — akty- 

i vių ir pasyvių. Musų šiandieni- 
’ nėję draugijoje pasyviuosius 
■ elementus galima prilyginti 

lietu- , prie draugijos parazitų, nes jie 
musų j vjsu ]abu naudojasi ką aktyvie-

draugai nesnaudžia. Senas vie-.jį subudavoja. Pasyvių parazi- 
tos darbuotojas, "Naujienų Įų randasi kiekvienos tautos 
draugas ir šio kontesto dalyvis, 1 žmonėse — tokie žmonės neda- 
Domininkas Riauka, jau stojo Į ro g-ero neį tautai, 
kontesto
kad musų kontestantas I). Riau-

Stojo į darbą

Domininkas Riauka

Clinton, Ind. vra maža 
vių kolonija, bet ir ten

Paskutinį Sykį Chicagoj
z?’
i , * E

‘Tuščios Pastangos’
ST. PILKA

Seredoj,

ART. STASYS PILKA
pakartos pagarsėjusią P. VAI

ČIŪNO 4 veiksmų komediją

Kovo-March 28, 1928
8 vai. vakare

C. S. P. S. SVETAINĖJ
1126 West 18th Street

Vaidintojų sąstatas iš 40 žmonių: M. Dundu
lienė, M. Balsienė, P. Petraičiutė-Miller, P. Kairytė,
A. Za vištai tė, J. Stasiūnas, Stasys Pilka, J. Balsis,
B. Liutkevičius, J. Puišis, Dr. C. K. Kliauga, A. Be- 
naitis, Ad. Micevičius, R. Juchnevičius ir kiti.

įžanga: 50c., 75c., $1 ir $1.50

ra

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louia Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzie 8902

PASKOLOS $10o ir daugiau, jūsų 
notomis, legalėmis kainomis. Savai
tiniai ir mėnesiniai išmokėjimą, be 
nuošimčių iš anksto. Mes darome 2 
ir 3 morgičius labai žehiu komisu.

LINCOLN LOAN ASSOC1ATION 
1931 Mihvaukee Avė., 

netoli Westem 
taipgi 

3166 Lincoln Avė.
Room 301 

netoli Ashland

Pursuant to the provisions of 
Section 34 of the Primary Elec- 
tion La\v of Illinois, I hereby 
certify that the color of the 
paper to be used for the pri
mary ballots of the respective 
parties for the Primary Eelec- 
tion to be held in the County 
of Cook,
Chicago, the City of Chicago 
Heights, 
and the Village of Summit, on 
Tuesday, April lOth, A. D., 
1928, shall be as follows:

outside the City of

Lietuvis Kontraktcrius
Suvedam ivieiaa 1 
elektros jiegą | nau
jus ir senus namu* ii 
mainom naujas Įtam
pas } senas; duodame 
ant lengvo Ilmokiji- 
mo.

Metropolitan Electric 
Shop 

2215 W, 22nd Street 
Phone Caaal 2591

the Town of Cicero

ATYDA LIETUVIAMS
PATAISYK1T savo namą ir mokėkit iš įplaukų, pakeliam 

namus, įdeda in porčius, staUm mūrinius ir medinius garažu*

AJAX CONSTRUCTION CO.
2206 Milwaukee Avė., Tel Brunswick 4707 ir Tel. Irving 5475

MOKYKLOS NURS’ft, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURE- 
TŲ ŽINOTI ŠITA

KALTINDAMA aukitesnėą rn0"w 
kykloe merginom* apie asme- 1 
ninę higieną, patyrusi distrlk- 
to nursė pasak?:

“Viena pagrindinių taisyk* 
Hų dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normalia mank- 
fttinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk laukėtą kiek
vieną vakarą. Jos nepadarys 
nesmagumo.”

Nujol galit vartoti neitu- 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena motiris privalo turėti 
puteli namie.

•

LISTERINE
THROAT

NAUJOS KNYGOS
GAUNAMOS “VIENYBĖS” KNYGYNE

VIRĖJA. Išleista 1926 metais. Apdaryta .....................................
1,054 patarimai kaip virti įvairus valgiai.

MAISTAS IR VALGIŲ GAMINIMAS. Dr. J. Kvedero ...........
Mokykloms ir šeimininkėms vadovėlis ir pamokymai, 
kaip gaminti sveikus ir skanius valgius sveikiems, vai
kams ir ligoniams.

LIETUVOS APGYVENTOS VIETOS .................v......................
Šioje 735 puslapių knygoje telpa daviniai pirmo Lietu
vos žmonių surašymo. Surašyta visi Lietuvos kaimai, 
vienkiemiai ir miesteliai, skaičius gyventojų, kiek yra 
ūkininkų, kaip toli geležinkelio stotis ir arčiausias

KAUNO AljgJMAS ............ .....................................................
Knyga paveikslų ir fotografijų Kauno miesto.

VINCO KRĖVĖS RASTAI. Septyniuose tomuose ....
LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA ................................... .

Rašybos vadovėlis su rašybos žodynėliu. Išleistas 1926 
metais.

NAMŲ RUOŠOS VADOVĖLIS ......................................................... 55c
Namų darbai, namini sąskaityba ir biudžetas. Kaip 
pigiai šeimynų užlaikyti.

$2.50

$1.50

ČMade by
Lambert Phsrmacs! Co., Satnt Lniu, U. S. A.

$3.00Democratic Party ....Pink 
Republican Party ....... White
Jndependėnt Republican Bhie
In witness vvhereof, I have- 

įereunto sėt my hand and af- 
fixed the seal of the County of 
Cook, this 22nd day of March, 
A. D., 1928.

ROBERT M. SWEITZER, 
County Clerk of 

Cook County, Illinois 
(Seal)

___  50c

... $7.oa
......  50c

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSEkurioje jie 

prie ku
rios nesiskaitytų. Tokie žmonės 
savo liuosą laiką naudoja netik
sliai, pertat jie nieko naudingo 
nesubudavoja labui savo tautos 
žmonių kultūros. *

Kiltų norų pasišventėliai žmo
nės savo atliekamo laiko dykai 
neleidžia — jie atlikę kasdieni
nį darbą, iš kurio pelnosi sau 
duoną, dirba ir kitą darbą, ku
ris yra būtinas kultiriniam 
žmogaus gyvenimui — tokie 
žmonės yra kulturnešiai. “Nau
jienos” iš savęs yra pats kultū
rinis akstinas ir kiekvienas 
“Naujienų” kontestantas yra 
tikslus kulturnešis; jis atlieka
mą savo laiką pašvenčia nau- 
ingam darbui užrašinėdamas 
“Naujienas” neša šviesos ir tie
sos spindulius savo tautos žmo
nėms, žadina tautinę sąmonę, 
žadina patį žmoniškumą lietu
vių visuomenėje. Reiškia, kiek
vieno “Naujienų” kontestanto 
atliekamas laikas nuo jo kas
dieninio darbo yra sunaudoja
mas pavyzdingai — atlieka pra
kilnų darbą naudai savo tautos 
žmonių.

Neabejotina, nesirastų, nei klasei.

kuliaciją dvigubai daugiau negu 
kad buvo iki šiam laikui. Lauk
sime.

Atliekamu Laiku

kūrimo gali 
laiko atliekamą 
naudingam dar- 

Wittenbaek. Ap-

“Kaip tu nedirbtumi sunkiai 
ir koks nebūtų tavo kasdieninis 
užsiėmimas, iš kurio sau pel
nais duoną, vistiek, jeigu tavy
je yra spėkos 
surasti liuoso 
valandų kitam 
bui” — sako
skritai kalbant, mes visi turime 
liueso laiko — vieni iš mus tu
rime daugiau, kiti mažiau, bet 
visi turime jo' tiek, kad šį bei 
tą atliekamu laiku yra galima 
subiidavoti. Vieni savo liuoslai- 
kį sunaudoja kortavimoms, kili 
Įvairiems smaguriavimams, dar 
kiti betiksliams plepalams. (>a 
na tankiai žmonės labai neat
sargus su laiku - leidžia veltui 
dienas, savaites, mėnesius, me
tus ir galiaus pasižiūri veidro
din ir pamato, kad jie savo avi
žiaus brangųjį laiką yra pralei
dę dykai, betiksliai. Kada jų 
spėkos buvo pačiame klestėji
me, kada galėjo atlikti didelius 
darbus labui savo tautos arba 
viso? žmonijos bei kitiems kil
tiems reikalams — jie tą bran
gųjį savo laiką praleido dykai.

Yra žmonių, kurie tamsus, 
nepažįsta reikšmės kiltesnio 
darbo, darbo iš kurio butų nau-*

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
(o prašo Lietuvos žmonėsir 

pataria Lietuvos bankai

193 Grand Street Brooklyn, N. Y

APSIDRAUSK!

$10,000 ACCIDENT POLICY
Teikiama visiems Naujienų skaitytojams, se

niems ir naujiems, kurie prisius 75 centus kartu su 
prenumerata arba užsimokės atskirai.

$500 už sužeidimų einant gatve ar viešo budin- 
ko gaisre.

Veik šiandie — rytoj gali būt pervėlu!
Iškirpk aplikacijų ir išpildęs siųsk Naujienoms.

NAUJIENOS
Insurance Dept.

1739 So. Halsted St., Chicago, III.
Šiuo užsirašau $10,000 Travel Accident In

surance Policy, kuri bus išduota mano vardu, kaipo 
nuolatiniam Naujienų skaitytojui, už kurių sumoku 
75 centus registracijos mokesčio.

' K X /

Aš dabar esu Naujienų skaitytojas ir sutin
ku būti per metus laiko.
Aš dabar sumoku už prenumeratų ir imsiu 
Naujienas per metus laiko.

Vardas ............
Adresas (gatvė)
Miestas ir Valst.

j Užsiėmimas.

Pašelpgavis
Amžius

25*
— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25*
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NAUJIENOS
The Lith»anian Daily Nein 

fublished Daily Except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co. Ine.

1739 South Halated Streei 
Chicago, III.

Telephone Roosevelt 8509

Editor P. GRIGAITIS

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
$7.10 per year outaide of Chicago, 
$8.00 per year in Chicago, 
3c. per copy.
Entered as Second Clam Matter 

March 7th, 1914. at the Poat Office 
of Chicago, III., onder the act of 
March 8rd, 1879.

Naujienom eina kasdien, iiakirlant 
lekmadieniua. Leidžia Naujienų Ben- 
droTi, 1739 So. Halated St., Chicago, 
III. — Telefonas: Rooeevait 85M

Uisiaakyroo kalni)
Chicagoje — paltui

Metama---------—-------.......... $8.00
Pusei metų ■ -. 4.00
Trims mėnesiams .............  2.50
Dviem mėnesiam 1.50
Vienam minėtini - . .................... .75

Chicagoje per llneHotojuil
Viena kopija___ ___  ■ » ■ 8c
Savaitei ____ , - - - - 18c
Mėnesiui  7Sc

Suvienytose Valstijose, m Chicagoje, 
paltai

Metams —.........., . , —~ $7.00
Pusei metų —. 8.6$ 
Trims mėnesiams - — 1.78
Dviem mėnesiams —___1.25
Vienam mėnesiui , .75

Lietuvon ir kitur trisieniuose 
[Atpigintais

Metams............................ $8.00
Pusei metų -.................. - 4.00
Trims mėnesiams - - -- XM

Pinigus reikia siųsti palto Monsy 
Orderiu kartu su atsakymu.

vo “kom-jaceikas” Varšuvoje, Vilniuje ir kitur. 0 ir 
santykiai*tarp Maskvos ir Varšavos tuomet pasidarytų 
artimesni, nežiūrint to, kad Lenkijos Valdžia butų atvi
rai fašistiška. Juk sovietų valdžia šiandie geriau sutin
ka su Italijos Mussolini’u, negu su kuria kita vyriausy
be Europoje.

Taigi be reikalo musų tautininkai geidžia Lenkijos 
socialistams “bankroto”. Kad ir mes žiūrėsime į juos, 
kaip į Lietuvos priešus, tai ir tuomet turime atsiminti, 
kad priešą reikia pažinti, jeigu nori jj nugalėti.

NEPATAIKĖ

Romos papa savo kalboje katalikų buriui labai ašt
riai kritikavo fašistų diktatūrą, kuri, anot jo, varžanti 
Vatikano teises net aršiaus, negu tai leidžia įstatymai, 
panaikinę pasaulinę papos galią.

Dar nesenai Komos-Katalikų bažnyčios galva kal
bėjo apie Italijos juodmarškinius visai kitaip. Spaudoje 
buvo daug žinių apie tai, kad papa laikąs fašistų val- 
žią bažnyčios draugu ir tikįsis susilaukti iš jos atsteigi- 
mo taikos tarpe valstybės ir “apaštalų sosto”.

Žmogaus prigimtis
Mėgiami posakiai. — Reliaty

vumas. — Ekonomiškas žmo
gus. — Trobriando salų gy
ventojai. — Laivių lenkty
nės. Nikobaro salose. — Ma- 
oriečių ėkspedicijos. — Pa
vydo jausmas. Nigerijoj. — 
Poligamija. — Amžinų mo
tyvų nėra. — žmogaus pri
gimtis pareina nuo laiko ir 
aplinkybių.

jauktai prie tikslo priplaukė 
vienu ir tuo pačiu laiku. Reiš
kia, nė vienas nė kitas jauk
tas nebuvo nužemintas.” Išei
na, kad nikobariečių prigimtis 
laivių lenktyniavimo atžvilgiu 
yra kitokia, negu anglų arba 
amerikiečių. Veikimas yra toks 
pat, bet motyvas visiškai skir
tingas.

i Štai trečias žmogaus prigim
ties reliatyvumo pavyzdys eko
nomiškoj plotmėj: kuomet mes 
norime valgyti paukštieną, tai

B. G^sper-Dina

MORFIJUS
(Apysakaitė)

Sykį išpuolė liuosa valandė
lė, ir aš nepranešęs įėjau pas 
jį į palapinę ir tuoj supratau 
priežastį įvykusios jame per
mainos. Stranvilius sėdėjo ir

Tiesa, Mussolini yra nemažai pasitarnavęs klerika
lams. Jisai pakabino kryžius viešosiose mokyklose ir 
įvedė privalomas religijos pamokas. Jisai sunaikino di
džiausią katalikų bažnyčios priešą, masonus. Papa šitais 
fašistų darbais labai džiaugėsi, nepaisydamas to, kad 
tuo pačiu laiku Mussolini žiauriai persekiojo Italijos 
katalikų liaudies partiją ir žudė jos vadus.

Tik dabar “šv. Petro įpėdiniui” toktelėjo, kad aukš- 
čiaus paminėtieji fašistų “gerieji darbai” buvo jų poli
tinis lošimas, o ne jų tikro palankumo bažnyčiai vaisius. 
Ir šiandie papa karčiai skundžiasi ir dejuoja. Aišku, 
kad santykiuose su fašizmu jisai nepataikė užimti tei
singą liniją.

Kaip žinoma, tokią pat klaidą yra padarę ir Lietu
vos klerikalai, kurie gruodžio 17 d. perversmo metu kė
lė tautininkus i padangę, o šiandie neranda žodžių jiems 
pasmerkti.

“Kaip buvo, taip ir bus” ir 
“jus negalite išsisukti nuo žmo
giškos prigimties” yra labai mė
giami posakiai. Tačiau naujoji 
gyvenimo filosofija, kuri išau
go iš reliatyvumo teorijos, tiems 
posakiams nepriduoda jokios 
reikšmės.

Reliatyvumas nėra vien tik 
aukštosios fizikos doktrina, ku
ri yra artimai surišta su Ein
šteino vardu, šiandien reliaty
vumas yra palietęs visą žmo
gaus pasaulėžiūrą.

Pavyzdžiui, ortodoksiniai žiū
rint, žmogui yra įgimta būti 
ekonomiškam. žmonės, sako
ma, esti savimeiliai. Jie nie
kuomet nedirbtų, jeigu pilvas 
neverstų juos tatai daryti. Pa-

1R APIE PRIEŠĄ NEDERA MELUOT

Brooklyno tautininkų organas rašo apie “socialistų 
bankrotą Lenkijoje” ir tvirtina, kad Lenkijos seimo rin
kimų daviniai rodą, jogei “socialistų partija, aklai re
mianti Pilsudskio diktatūrą, yra netekusi darbininkų 
pritarimo”.

Keista, kad žmonės, kurie redaguoja laikraštį, ga
li šitaip drąsiai versti aukštyn kojomis tiesą. Juk yra 
grynas prasimanymas, kad Lenkijos socialistai remią 
(ir dagi “aklai”!) Pilsudskio diktatūrą, kuomet yra ge
rai žinoma, kad jie yra opozicijoje Pilsudskiui. Kiek 
kartų Lenkijos diktatorius mėgino senamjam seime pra
vesti savo mylimuosius sumanymus — padidinti valsty
bės prezidento galią, įvesti cenzūrą spaudai ir t. t., — 
socialistų atstovai visuomet tam griežtai pasipriešinda
vo. Ir naujuosiuose rinkimuose todėl maršalas stengėsi 
kiek galėdamas skaudžiaus jiems atkeršyti. Socialistų 
susirinkimai daug kartų buvo išvaikyti, jų agitatoriai 
buvo areštuojami, laikraščiai konfiskuojami.

Paskui — kame gi Sirvydo protas kalbėti apie “so
cialistų bankrotą”, žinant, kad šiuose rinkimuose socia- 
listų atstovų skaičius padidėjo nuo 41 iki 62 (t. y. dau- 
giaus kaip 50 nuošimčių!)? Rodos, ir meluojant reikė
tų laikytis šiokio-tokio saiko.

Bet kam iš viso yra reikalingas melas, rašant apie 
Lenkiją?

Tiesa, kad Lenkija yra Lietuvos priešas. Tiesa, kad 
ir lenkų socialistai nukrypsta į nacionalizmo vagą ir tuo 
budu paremia tuos gaivalus, kurie daro skriaudas Lie
tuvai. Bet ar šmeižtais ir nebūtų dalykų prasimanymais 
apie tuos socialistus galima atsiekti ko nors gero?

Džiaugtis Lenkijos socialistų “bankrotu” butų iš
mintinga tiktai tuomet, jeigu butų pagrindo tikėtis, kad 
socialistų sąskaita tenai sustiprės partijos arba srovės, 
su kuriomis Lietuvai bus lengviau susikalbėti. Bet ku
rios gi ten yra tos srovės? Gal en-dekai (nacionalistai 
demokratai)? O gal komunistai arba paties Pilsudskio 
“partija”?....

Kas nori, tegu iš šitų partijų laukia išganymo, bet 
mes laikomės tos nuomonės, kad jos visos yra Lietuvai 
blogesnės, negu socialistai.

Apie en-dekus ir pilsudskininkus čia neverta nė 
kalbėti. Bet prileiskime, kad Lenkijos darbininkai pa
siduotų komunistų įtakai. Kokios butų to pasėkos? Vie
na pasėka butų ta, kad valdžia tenai imtų vis labiaus 
krypti į fašizmo pusę, nes jau senai patirta, kad bolše
vizmas gimdo fašistinę reakciją. Bet juo labiaus valdžia

siremiant ta “aksioma” tapo 
nustelbta daug pastangų page
rinti žmonių draugijinį gyveni
mą. Girdi, iš prigimties žmo
gus yra tingus, todėl be kom- 
peticijos jokiu budu negalima 
apsieiti. Kompleticija esti sa
vo rųšies akstinas, kuris ver
čia žmogų dirbti. Bet pažiūrė
sime, ar tas tvirtinimas visuo
met yra teisingas?

Pradėkime nuo Trobriando 
salų gyventojų. Trobriandie- 
čiai yra dideli daržų-mėgėjai. 
Daržuose jie augina tam tik
rus augmenis, kurie yra vadi
nami jamomis. Trobriandietis 
praleidžia daug laiko visai be
reikalingai: jis visaip puošia 
daržą, kad gražiau atrodytų ir 
augina du sykiu daugiau jamų, 
negu gali sunaudoti. Tokiu bu- 
puse jamų palieka puti darže. 
Einant įsisenėjusiu papročiu 
savo reikalams jis pasilieka tik 
vieną ketvirtąją dalį surinktų 
jamų, o visa kitą atiduoda gi
minėms. Kaip matote, tradici
nės pareigos ir socialės ambici
jos čia lošia labai svarbią ro
lę. Jis nori pasižymėti kaipo 
geras daržininkas. Tuo budu 
jis yra žymiai nutolįs nuo eko
nomiško žmogaus tipo.

O štai kitas pavyzdys: kom- 
peticija, sakoma, yra būtinai 
reikalinga; be kompeticijos, 
girdi, negalėtų plėtotis pramo
nė. Apie pramonę paprastai y- 
ra kalbama kaipo apie savo rų
šies lošį. Aišku, kad sporte la
biau, negu kur nors kitur, tu
rėtų pasireikšti kompeticija: 
žmogaus prigimtis turėtų rei
kalauti, kad priešas butų nuga
lėtas. Bet ar taip visuomet es
ti? Tuoj pamatysime. Nika- 
boro salų gyventojai yra dide
li laivių lenktynių mėgėjai, štai 
ką pasakoja vienas keliaunin
kas apie dviejų kaimų lenkty
nes: “Prieš lenktynių prasidė
jimą aš paklausiau vieno niko- 
bariečio, kuris jauktas, jo su
pratimu, yra geresnis. Atsakė, 
jog abu jauktai yra vienodai 
gėrį. Vėliau aš patyriau, jog

Varšuvoje fašistėtų, tuo labiaus ji darytųsi agresinga 
prieš kitas tautas ir ypatingai prieš Lietuvą.

Antra pasėka įsivaizduojamo komunistų įsigalėji
mo Lenkijos darbininkuose butų ta, kad Rusijos bolše
vikai galėtų varinėti savo intrigas Lietuvoje ne tik per

laike kompeticijos abu jauktu 
dėjo visas savo pastangas. Ta
čiau jeigu vieno jaukto laive 
atsilikdavo, tai kitas jauktas 
lengviau pradėdavo irtis, kad 
atsilikusiam jauktui davus pro-

Kapsuko ir Angariečio sekėjus Lietuvoje, bet ir per sa- gos pasivyti. Tokiu budu abu

mes žiūrime, kad ji mums kiek 
galima pigiau atsieitų. Visai 
kitaip elgiasi Naujosios Zelan
dijos moariečiai. Jų maistas 
vyriausia susideda iš augmenų, 
bet retkarčiais jie organizuoja 
ir paukščių gaudymo ekspedi

cijas. Paukščių gaudymo prie
taisus jie stengiasi kiek gali
ma labiau išdekoruoti. Tam 
darbui jie nesigaili laiko. Grįž
dami iš ekspedicijos jie grobi
mu pasidalina lygiai, visai ne
kreipdami dėmesio į tai, kuris 
jų pagavo daugiau paukščių, o 
kuris mažiau. Vadinasi, ir ma- 
oriečių prigimtis yra yra kito
niška — liuosa nuo savimeiliš- 
kumo ir ekonomiškumo.

Paprastai yra priimta many
ti, jog kiekvienas žmogus dau
giau ar mažiau yra pavydus, 
ypač lytiškuose dalykuose. Gan 
tankiai juk pasitaiko girdėti, 
kad pavydo apimtas vyras nu
daigota savo žmonos meilužį,— 
arba priešingai. Bet Nigerijoj 
tos rųšies pavydas nėra žino
mas. Kuomet ten mergina su
silaukia vaiko, tai jos sužadė
tinis (kuris gerai žino, jog tas 
vaikas yra ne jo) jokio skan
dalo nekelia: priešingai, jis rei
kalauja, kad kartu su mergina 
tektų jam ir jos vaikas. Į po
ligamiją moterys ten irgi žiuri 
pro pirštus. Daugiau to, ne re
tai pasitaiko, jog moteris gan
dina savo vyrą turėti daugiau 
pačių. O tai daroma ne be iš- 
rokavimo: kelioms moterims 
daug lengviau yra atlikti na
mų darbas, negu vienai. Kitais 
žodžiais sakant, lytiškas pavy
dumas nėra absoliute, bet tik 
reliatyvė žmogaus prigimties 
dalis, priklausanti nuo ypatin
gai susidėjusių aplinkybių.

Tokių pavyzdžių butų gali
ma privesti ir daugiau, bet pa
kaks ir suminėtųjų. Iš jų ma
tyti, kad tokio dalyko; kaip 
žmogaus prigimtis i n v a c u o 
(tuščioj erdvėj), tiesiog nėra. 
Kiekvienas motyvas, kaip gilus 
jis nebūtų, priklauso nuo laiko 
ir vietos. Todėl žmogaus pri
gimtį mes galime suprasti tik 
bestudijuodami tas apystovas, 
kuriose žmonėms tenka gyven
ti. Antra, kadangi žmogaus 
prigimtis kitėjo praeityj, tai 
ji, nėra abejonės, kitės ir atei
tyj.

Reliatyvumo doktrina griau
na tą įsitikinimą, jog “nuo 
žmogaus prigimties negalima 
įsisukti.” Amžinai ir* nesimai- 
nomai musų elgesio motyvai y- 
ra tik fikcija (išmislas). Tie 
motyvai visuomet priklauso 
nuo gyvenimo sąlygų. Pavyz
džiui, Nigerijoj lytinis pavydas 
nėra žinomas, nes turėjimas 
vaikų ten yra vyriausias moty
vas. Kuomet civilizuotose ša
lyse moteris dalinasi su vyru 
jo turtu, tai Afrikoj ji dalinasi 
su juo darbu, štai kodėl Af
rikos moteriai yra teisioginis iš- 
rokavimas, kad vyras turėtų 
daugiau nei vienų pačių.

Taigi mes matome, kad žmo
gaus prigimtis yra reliatyvia

Buvo viena iš tų karštų pu
siaujo naktų, kuomet žvaigž
dės—didelės, lyg ugniniai rytu- 
liai, spindi nakties danguj^. 
Jura buvo visai rami, ir musų 
laivas, rodėsi, gulėjo joje ne
judėdamas.

Kapitono tiltelyje mes sėdė
jome dviese su daktaru Roderi- 
ku, su kuriuo aš susipažinau 
Singapuroje, ir kalbėjomės, pa
gauti tokio ūpo, kada žmonės 
nesidrovi atvirai parodyti visas 
savo sielos gelmes.

—Trenvejau, pasakykite, ar 
jus niekuomet nevartojote nar
kotikų? užklausė daktaras. — 
Jus sudarote įspūdį kaip tik to
kio žmogaus, kuris vartoja vi
sokius narkotikus, nors jus ir 
sakote, kad nesenai pasveikot 
nuo drugio... Neužsigaukit, ma
no drauge, kad aš su Tamsta 
taip atvirai kalbuosi, bet jus 
man primenat Stranvilių.

—Kas tai per vienas tas 
Stranvilius? — paklausiau aš.

Stranvilius— anglas, kaip ir 
Tamsta. Jis daktaras ir neku- 
rį laiką tam atgal išvyko Indi
jon. Bet pirm negu pasakoti 
jo istoriją, aš papasakosiu apie 
vieną vokietį, kuris yra gyvu 
įrodymu to, kaip veikia mor
fijus į žmogaus organizmą.

Kuomet aš įgyjau Oksfordo 
universitete daktaro diplomą, 
tai prieš užsiimdamas praktika, 
aš išvažiavau Vokietijon. Bū
damas Getingene susipažinau 
su tulu Gauptu, kuris rengėsi 
laikyti kvotimus daktaro laips
niui įgyti. Mes greitai susi
draugavome su juo. Aš pamy
kiu šį atvirą ir nuoširdų žmo
gų ir važinėdavau Getingenan 
vėliau vien tik tuo tikslu, kad 
pasimatyti su Gauptir. Jis nu
pasakodavo man savo sumany
mus ir ateities planus, ir su 
džiaugsmu laukė tos dienos, 
kuomet jis įgys daktaro diplo
mą. Visą laiką mes su juo gy
venome vienuose namuose.

Vakare prieš tą dieną, kuo
met jis turėjo ginti savo diser
taciją, praleidome drauge.

—O daktare! — kalbėjo jis 
man. — Rytoj Tamsta galėsi 
pasididžiuoti manim. Mano di
sertacija yra vaisius keturių 
metų sunkaus triūso, ir jei no
rite, aš Tamstai dar šiandien ją 
perskaitysiu.

Aš išklausiau jo disertaciją 
ir turėjau pripažinti, kad iš 
tiesų tai buvo naudingas ir 
rimtai pamatuotas darbas.

Sekantį rytą, kuomet aš dar 
prausiausi, Gauptas baisiai su
sijudinęs įbėgo mano kambarin. 
Jo veidas buvo mirtinai išbalęs 
ir jis visas drebėjo, lyg drugio 
kankinamas.

—Daktare!—šaukė jis, — aš 
pražuvau! Visiškai pražuvau! 
Kas tai pavogė mano rankraš
tį...

Jis griuvo ant sofos ir kaip 
kūdikis apsiverkė. Aš sten
giausi jį nuraminti, nuėjau 
drauge su juomi j jo kambarį, 
kur ištisą valandą mes veltui 
ieškojome rankraščio, kuris, 
lyg kiaurai žemėje butų din
gęs. Kas liko daryti? Rank
raštį galima butų atnaujinti, 
bet tam darbui reikalinga lai
ko, tuo tarpu už kokios valan
dos, mums jau reikėjo eiti uni
versitetan. Apimtas didžiau
sio nusiminimo, aš staiga su
galvojau beprotišką mintį.

—Gauptai, — užklausiau aš,

dalykas. Ji nuolat keičiasi; ji 
priklauso nuo laiko ir aplinky
bių. šiandien mes kitaip žiū
rime į pasaulį, negu žiurėjo mu
sų tėvai arba tėvų tėvai. Gy
venimo vertybės yra, taip sa
kant, perkainuojamos, žmogus 
yru vienintelis gyvūnas, kuris 
gali keisti savo aplinkybes. O 
kartu su aplinkybėmis keičiasi 
ir jis pi|/s, t. y. keičiasi jo pri
gimtis. —k. A.

ar galėtumėt Tamsta perskai-. a^s’ia1^^ kaires rangos ranko- 
tyti rankraštį atmintinai, jeį. v§> renKėsi įleisti sau dožą moi- 
visai nusiraminsite? pijaus. Jis noiėjo paslėpti nuo

I manPR šnrirn. hpf imi hnvn npr. 
vėlu; ir aš per ištisą valandą

Tuomet aš d6jau PastanKas įtikinti j j, kad 
I atsisakytų nuo šio pražūtingo 

Mano draugas ramiai

Vargšas buvo taip nelaimės manęs špiicą, bet jau buvo per- 
prislėgtas, kad net nesuprato . . - . -
mano klausimo. '_____
nubėgau savo kambarin, sugrie
biau špricą su morfijum, ir kol !pr<^10, 
mano draugas suprato, kame1 įklausė mane ir prižadėjo vis- 

įleidžiau po ki|’ ką tik aš nuo 10 Gala
vau, nors aš pats silpnai tikė- 

Beveik iau iam» ^odel kad man jau 
tuojaus mano draugo skruostus1 ne syki praėjo matyti žmones, 
nudažė raudonumas ir negaiš- 'virtusius j bejėgius vergus šitų 
damas, aš skubiai nuėjau su 
juomi universitetan. Būnant

dalykas, aš jam 
odą morfijaus. Pasekmių ne
prisiėjo ilgai laukti. 1_____

baisių nuodų.
Sekančios dienos vakare, kai

kvatimų salėje, aš pakartojau a& buvau savo palapinėje ir 
savo klausimą apie tai, ar atsi- tvarkiau įrankius rytojaus ope- 
mena jis savo disertaciją. I racijai, netikėtai įėjo Stranvi- 

—Iki pąskutiniojo žodžio, — bus. Aš nudžiugęs pasveiki- 
atsiliepė jis šypsodamasis. | na« jj» bet atydžiau įsižiūrėjęs

Mums prisiėjo laukti apie dvi j jo veidą, pastebėjau iš jo, lyg
valandas, ir aš patėmijau, kad stiklinių akių, kad jis nesenai 
nuodų veikimas pradėjo 8ilpnė-*Vra priėmęs geroką dožą morfi- 
ti. Labai nusiminęs, aš išnau-' jaus. Jis sėdėjo ramiai, priė
jo pakartojau morfijaus įleidi-^ais mane, ir sekė akimis ma
mą. Keletai minučių praslin-Į 
kus, Gauptą iššaukė prie kvo
timų stalo.

Antroji injekcija pasisekė 
kuopuikiausiai. Gaupto balsas 
skambėjo aiškiai, ir tvirtai. 
Skaitlinga auditorija rimtai 
klausėsi jo kalbos ir profesoriai 
pripažino jį esantį vertu dak
taro vardo. Morfijus paveikė į 
j j ne slegiančiai, bet gaivinan
čiai. Į kitus gi šitie nuodai; 
veikia visai atvirkščiai.

Taip buvo, tarp kitko, su1 
Stranviliumi, apie kurį aš jau 
Tamstai buvau užsiminęs.

Aš su šituo žmogumi susipa
žinau Pandžaboje, kur tuomet 
užėmiau vyresniojo gydytojo 
vietą. Stranvilius buvo mano| 
asistentu. Tai buvo jaunas, 
raumefnngas žmogus, su tokiais 
stipriais dirksniais,zkokius man 
retai pasitaikė sutikti. Jis bu
vo nepaprastai drąsus ir ener
gingas. Mes urnai su juo su
sidraugavome kaip vienas.

Bet netikėtai, dėl kokios tai j 
man nežinomos priežasties, ja
me staiga įvyko didelė atmai
na. žmogus, kuri aš pažinojau

OLD GOLD
JUOKAI

Ji: — “Kuomi dabar tu būtumei, 
jei ne mano pinigai?”

Jis: — “Senu kavalierium.”

Mulligan: — “Ir kam tu dabar 
nori parduoti savo nektinius marški
nius V’

Maikig: — “Tikrai noriu parduoti. 
Kam man jie. Aš dabar gavau nak
tinio sargo darbą.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinokit, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsir

kaipo drąsiausį stipruolį, urnai 
virto apgailėtinu bailiumi, bals
iančiu prie mažiausio šlamėji
mo.

Pirmą sykį aš tą pastebėjau 
pas mus laboratorijoje. Mes 
dirbome priešnuodinius nuo 
mirtinų įkandimų kobros, nuo 
kurių žūdavo daugelis musų 
kareivių ir vietos gyventojų.

Kampe šios mažos laboratori
jos, stovėjo nedidelė dėžė, ku
rioje mes laikėm keletą šitų 
nuodingų gyvačių. Mes išgau- 
davom iš kobros jos nuodus ir 
vėliau darėme bandymus su ju
ros kiaulytėmis.

Beveik kas dieną mes išim- j 
davome iš dėžės kurią-nors gy-l 
vatę ir tvirtai laikydami ją už 
kaklo, įdėdavome jai į nasrus 
mažutį sidabrinį šaukštelį, į 
kurį, gyvatė instinktyviai sten
gėsi įkasti ir į šaukštelį išsilie
davo visi nuodai iš jos baisių 
dantų.

Prieš tai Stranvilius su pa
mėgimu padėdavo man šitame 
darbe, dabargi jis su pasibaisė
jimu šalinosi. Kaip tai sykį,' 
aš paprašiau jo padaryti man 
kobros nuodų ištkelių. Jis su
mišo, ir kuomet aš pažvelgiau 
į j j, tai pastebėjau, kad jis vi-1 
sas drebėjo iš baimės ir jo akys 
su išgąsčiu buvo nukreiptos į 
mane.

—Roderikai, verkė jis,
aš negaliu... Pas mane visai su
irę dirksniai.

Didžiai nustebęs, aš liepiau 
jam keletą dienų pasilikti na
mie, savo palapinėje, nes ma
niau, kad tai paeina iš nuovar
gio ir nesveiko tos šalies oro.

Tą pačią dieną apžiurėjau ir 
išklausiau jį, bet jokio rimto 
susirgimo nepastebėjau. Del 
visko aš daviau jam savaitę 
atostogų ir kaip tik tuo laiku 
kariuomenėje pasirodė epide
mija, todėl man neteko atsilan
kyti pas jį.

SKOLINAM 
PINIGUS 

ANT 

NAMŲ 
Matykit Mr. MACIKĄ 

PEOPLES BANK
47 St, & Ashland Avt.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.
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MORFIJUS Jurgis VVashingtonas | dienoms rašė, kad užėmė pir
mą vietą valdžioje su “jaus-

no darbą, bet urnai pašoko iš 
vietos ir garsiai sušuko:

—Roderikai! Mes einame vi
sai klaidingu keliu vartojime 
priešnuodinių. —AŠ krūptelė
jau nuo netikėto Šukio, bet, 
sulaikęs save, nusišypsojau ir 
užklausiau:

—Kodel-gi taip, Stranviliau?
—Mes norime kovoti nuo

dais prieš nuodus, — vėl pra
šneko Stranvilius. — Šis prin
cipas teisingas, bet išrinktas 
mumis kelias negali atvesti prie 
tikslo. Pažvelgk nors j tas pa
čias jurų kiaulytes. Jos ištins
ta ir stimpa tuoj, nuodams pra
dėjus veikti, ir dar ankščiau, 
negu pradeda veikti musų 
priešnuodiniai!— Kobros nuo
dai žaibo greitumu išsilieja 
gyslose, musų-gi priešnuodiniai 
vos tik šliaužia... Nejaugi tu!

Gimė vasario 22 d., 1732 m. 
—mirė gruodžio 14 d., 1799 m.

Kariškas vedėjas sėkmingos 
revoliucijos ir Suv. Valstijų 
pirmas prezidentas Jurgis VVa
shingtonas yra dėkingos tautos 
gerbiamas kaipo “savo šalies 
tėvas“, bet labiausia kaipo gar
sus Amerikos diplomatas, ku
ris įvedė tvirtą valdymo būdą 
naujai gimusioj respublikoj.

Su įsteigimu originalių vals
tijų (13) nepriklausomybės, 
nauja valstybė gimė. Kaipo 
popularis kariškas didvyris, 
VVashingtonas galėjo pradėti 
monarchiją, keli jo karo drau
gai tą ir ragino, bet jis jų ne
klausė ir nepaisė, bet keliavo 
“•nekeliant u demokratijos ke
liu.“ Tapo įsteigta valstybė, 
kur nebuvo monarchijos ir ne
turėjo tautiško tikėjimo. Ne
buvo kunigaikščių, grafų, ba-

nesupranti, kaip tas nepraktiš
ka?!

Kentei, žinoma, suprantu, — 
sutikau aš.

Taipgi, tęsė jis neramiai,— 
aš priėjau prie kitų išvadų. 
Alano nuomone, kuomet žmo
gų įgels kobra, tai priešnuodi-' 
nius reikia leisti jam tiesiog į į 
širdį.

Kuomet nuodai gyslomis te
kės į širdį, juos ten sutiksi 
priešnuodiniai ir urnai apsau-i 
gos širdį, ir nuodai nepakenks, | 
tiesa, kiek ištins nuo šito, bet 
žmogus bus išgelbėtas!

—Stranviliau,— tariau aš,— 
eik miegoti, tavyje dabar kal
ba morfijus.

—Morfijus! —jis pašiepian
čiai susijukė,—ar nori, aš tau 
įrodysiu, kad mano tiesa?!

Jis šoko prie dėžės su kob
romis, bet aš spėjau užstoti 
jam kelią ir ištraukiau iš kiše-Į 
nės revolverį.

—Jeigu tu dar padarysi vie
ną žingsnį pirmyn, aš šausiu! 
ir...

Neužbaigtas sakinys sustin
go mano lupose. įėjus į pala-j 
pinę pasigirdo keistas garsas, 
ir aš sužiuręs ton pusėn, tapau 
lyg stabo ištiktas, baisaus re
ginio. Virš pravertų durų ka
bojo milžiniška kobra. Tai bu
vo viena iš tų gyvačių, nuo ku
rių žmonės per penkias minu
tes atsisveikina su šiuo pašau-1 
liu- . . .

Stranvilius irgi sužiuro į tą 
pusę, ir vienu akimirksniu ja-1 
me įvyko baisi permaina. Jis; 
šuoliu metėsi prie durų, ir pirm 
mano perspėjimo, smarkiai su 
kumščia trenkė gyvatei per gal
va.

Po pirmo smūgio sekė ant
ras, ir veikiausiai butų buvęs 
ir trecias, jeigu aš atsipeikėjęs 
nebūčiau nušovęs kobrų iš re-' 
volveriaus.

Vėliau atsigrįžęs į Stranvi-l 
lių pamačiau, kad jis stovėjo 
su špricu rankoje ir rengėsi jį i 
pridėti prie tos vietos kruti- , 
nėję, kur plakė širdis. Aš no-, 
rėjau sulaikyti jį, bet Stranvi-i 
liūs ištraukė iš mano rankų; 
revolverį ir nukreipė jį įmanė.1 

—lloderi kai. — ramiai pra-' 
bilo jis, — jeigu tu nors pirštu 
paliesi mane, tai aš be- mažiau- 
soi pasigailėjimo leisiu tau kul
ką kakton!...

Aš išeinu savo palapinėm!: 
Sudiev!

Jis žengė per slenkstį, kur 
dar virpėjo šlykšti kobros ma
sė, ir išnyko nakties tamsumo
je.

ronų ir kitų tituluotų žmonių. 
“Visi vyrai gema lygus“ —r tas 
Jeffersono tarinys įdėtas Ne
priklausomybės Deklaracijoj 
tapo Washingtono administra
cijos prasmažodis ir kiekvienos 
valstijos konstitucija tą pripa
žino.

Jurgis VVashingtonas gimė 
Virginijoj. Jo tėvai paėjo iš 
Anglijos. Jam labai jautaam 
būnant jo tėvas mirė ir sulau
kęs šešioliktus metus VVash
ingtonas apleido mokyklą ir 
tapo žemės matininku. Keliais 
metais vėliaus jis prisidėjo prie 
Virginijos milicijos, kur gavo 
puikų karinį prasilavinimą.

Kuomet Amerikos kolonijos 
susikirto su Anglija, VVashing
tonas stojo už kolonijas, gi
nant jų teises. Jam “Stamp“ 
aktas buvo “baisus užpuolimas 
kolonijų liuosybės.“ 1769 me
tais jis sakė, kad “turime už
laikyti musų prabočių mums 
paliktą nepriklausomybę.“ Jis 
buvo delegatas į pirmą ir ant
rą kontinentinį kongresą.

Vakare balandžio 18 d., 1775 
m. britų pulkai, po vadovyste 
generolo Gage, gavo įsakymą 
areštuoti du Amerikos vadus, 
John Hancock ir Samuel Adams 
ir juos nuteisti. Britų pulkai, 
po Gage, išvyko iš Bostono į 
Lexington, kur Hancock gyve
no. Ten juos pasitiko apgin
kluoti piliečiai, pasivadinę “mi
nute men.“ Taip revoliucija 
prasidėjo.

Adams patarė kontinenti
niam kongresui išrinkti Jurgį 
VVashingtoną kontinentinės ar
mijos vadu. Armija tomis die
nomis buvo beveik gauja. Jis 
tapo išrinktas. Jau čia reikė
jo militariško genijaus, kad per
mainyti tuos vyrus į organi
zuotą pulką, kurie galėtų ko
voti su Anglijos gerai išlavin
tais kareiviais. Bet VVashing
tonas tą padarė su pagelba to
kių “draugų iš anapus Atlanti- 
ko,” kaip baronas von Steuben, 
Itochambeau, ILafayettle, Kos
ciuška ir Pulaski. Po daugelio 
sunkių metų, ir daug apgalėji- 
mų, VVashingtonas, kuris labai 
daug pasimokino nuo Kocham- 
beau, suėmė britų vadą gene
rolą Cornwallis. Yorktovvn, Vir
ginijoj, ir privertė jo armiją 
pasiduoti.

VVashingtonas kaipo diploma
tas. — Konstitucijiniame sei
me 1787 m., Jurgis VVashing
tonas buvo vienbalsiai išrink
tas kandidatu į prezidentus. 
Bet VVashingtonui nepatiko po
litiška vadovystė. Jis toms

mals panašiais prasižengėlio, 
kuris eina prie savo nužtMy- 
mo.“

Tomis dienomis Suv. Valsti
jose buvo apie keturi milionai 
žmonių, šalis buvo labai bied- 
na. Si maža tauta pradėjo sa
vo politišką ir socialiską kon
strukciją taip, kaip grekų filo- 
zofai tik mąstė įvykinti.

VVashingtonas tuoj pradėjo 
sunkų darbą, ėmė organizuo
ti federalę valdžią. J šeštus 
mėnesius kongresas suorgani
zavo federalius teismus, viešos 
paskolos liko parūpintos. Kon
gresas apsiėmė pagelbėti ir 
valstijoms su paskolomis. Du 
sykiu per du terminu VVashing
tonas nukreipė karą, supras
damas, kad nauja respublika 
buvo per jauna ir negalėjo ves
ti kitą ginkluotą kovą. Jo kri
tikai su juo tame nesutiko, bet 
VVashingtonas tvirtai laikėsi ir 
nesidavė jiems perkalbėti.

Kuomet atėjo laikas rinkti 
prezidentą trečiu kartu, VVash
ingtonas atsisakė; taip darant, 
pradėjo precedentą, kuris iki 
šiai dienai sekamas šioje ša
lyje. VVashingtonas pasitrau
kė iš politikos tuoj po jo “at
sisveikinimo prakalbos“ tiems, 
kurie buvo “piliečiai gimimu 
arba pasirinkimu.“ Šitoje* 
prakalboje jis davė gražią su
trauką, kuri vėliaus tapo Ame
rikos tautiškais troškimais.

Jo prakalba šaukė visus a- 
meri kiečius prie savo šalies 
tarnystės. Laisvė turi būti už
laikyta per uniją ir brolišką 
meilę, sakė VVashingtonas. Tau
ta turi teisingai elgtis tai į) pat, 
kaip žmogus turi teisingai elg
tis. Teisingumas ir gera va* 
lia turi valdyti visą tautą. Kei
kia išnaikinti karo dvasia. A- 
merika, pasišalinus iš kitų di
džiųjų tautų ginčių ir intere
sų, neprivalo turėti per gerų 
draugų ir priešų, turi užlaiky
ti prietelystę visų tautų.

Už trijų metų po pasitrau
kimo iš politikos, Jurgis VVash
ingtonas mirė savo namuose 
Mount Vernon, Virginijoj.

1783 m., tuoj po revoliuci
jos karo pabaigos, kongresas

TIKRA SVEIKATOS 
APDRAUDA

Kadangi sveikata yra per- 
brangus daiktas, kad abejoti
nais bandymais statyti pavo- 
jun ir kadangi nori tokio vais
to, kurs iš šaknų trubelį iš
rautų, tai vartok Trinerio Kar
tųjį Vyną, kurs per 38 m. pa
garsėjo, kaipo geriausias ir 
švelniausias pilvo tonikas. Ban
dyk ir pats greit įsitikinsi! Vi
sose aptiekose. Rašyk Jos. 
Triner Co., 1333 So. Ashland 
Avė., Chicago, III. ir gausi NE
MOKAMĄ SEMPELĮ. Įdėk 10c. 
pašto išlaidoms.

Nemokamo sempelio kuponas 
Vardas ......................................

Gatvė ..........................................
Miestas ......................................

įsakė pastatyti paminklą Jur
giui VVashingtonui. Bet poli
tiška neapykanta sulaikė išpil- 
dimą šio įsakymo. Didžioji 
VVashingtono stovyla VVashing- 
ton, D. C., liko pastatyta tik 
vasario 21 d., 1885 m., šimtas 
metų po revoliucijos karo.

Musų sostapilė šiandien ne
šioja VVashingtono vardą ir 
turime VVashingtono valstiją 
vakaruose. Beveik kiekvienas 
miestas šioje šalyje yra užvar
dinęs gatvę arba viešą kelią 
VVashington.

[FL1S.J.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo Itetuvii, lietuviam! visado! 
patarnauju kuogeriauiiai 
M. YUŠKA & CO.

4604 So. P.alln. St. CWe.ro. Dl
■ .——Z

TIKRA PAGELBA 
NUO KOSULIO

Gaukit piurei-
bi> nuo Ii) kentanėitj 
ir sunkiu kosėjimu. 
Apsauirokit savo vai
kus nuo pavojaus, 
vartoki! S c v e r a ' s 
Cotlirh Balsam. Krank 
KTouda.l.aramie.AV.vo, 

rašo: ‘'Sevcfa's iry-
<IuoI/'m vartojamos 
nutilo namuose su 
puikiomis pasekmė
mis. specialiai Se- 
vera’s Boturh Bal
sam. Aš užsisakau 
jas kas rmlenj.” Va
lio vau ja m'ios ir.vtluo- 
les per -IH metus. 
. autrfos, malonios 
'artott. Jūsų Vais

oj . .. - Lvnoj. 25c arba 50cXii<» krutinėk ir gal- ... ,, .........
vos hIoku vartok Še- SIC I ERA ('O. 
vera’s Coltl Tablets C'ctlar llapitls, lotvu

SERGANTI ŽMONĖS!
Pasitarkite su 
Dr. Ross apie bi- 
le kokia LIGĄ 
arba SILPNU
MĄ. Maloniai su
teikiami visokie 

patarimai 
DYKAI

DR. B. M. ROSS
* 35 S. Dearborn St.
kampas Monroe St., Chicago.

Crilly Building. — Imk clevatorj iki 
penkto aukšto.

Jus privalote turėti geriausj gydy
mą. Pasimatykit su specialistu ku
ris turi trisdešimts metų praktiško 
patyrimo’ gydyme kraujo ligų, sifi
lio, odos ligų, reumatizmo, skilvio, 
galvos skaudėjimo, širdies silpnu
mo, nervingumo, inkstų ir pūslės li
gų. Yra vartojami geriausi Ameri
kos ir Europos metodai. Specialia 
gydymas vyrų kurie kenčia nuo ly
tiškų silpnumų.
Jūsų sveikata ir džiaugsmas prigu
li nuo tinkamo gydymo minėtų ligų. 
Dr. Ross pašvenčiu visą savo laiką 
gydyme tų ligų. Apsileidimas yra 
pavojingas!
Ofiso valandos: Pčtnyčioj nuo 10 
ryto iki 5 vakare. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedčlyj, sere- 
doj ir subatoj nuo 10 ryto iki 8 va
karo.

Dvidešimtis penki metai 
tame name

APLANKYKIT

Niagara Falls
IR

IETUVA
Už tos pačios kelionės išlaidas keliaudami su

Naujienų Ekskursija
Gegužio 29 d 
-= 1928 =

Iš new York o Klaipedon

Baltic America Line — “Lituania”

Smagiausia
dąn? z

Patogiausia

Kelionė
Klaipedon

Be persėdimo

KVIEČIAME LIETUVIUS IŠ VISUR!
CIevcland, Ohio 

Detroit, Mich. 

Grand Rapidš, Mich. 

Akron, Ohio 

Toledo, Ohio 

Michigan City, Ind.

East St. Louis, III.

Springfield, III.

Westville, III.

Omaha, Nebraska

ir iš visų kitų miestų ir miestelių.

■I. ........ ...

Kuomet aš prisimenu visą 
nuotikį, tai man rodosi kokiu J 
tai baisiu sapnu.

Stranvilius išliko gyvas, tik 
paraližuota ranka primena jam 
apie jo beprotišką išsišokimą.

O kas atsitiko su Gauptu 
ir Stranviliumi vėliau? užklau
siau aš.

Gauptas nepajėgė atprasti 
nuo morfijaus vartojimo ir da-| 
baltiniu laiku gyvena beprotna
myje.

—O kitas?
Stranvilius, kaip aš jau 

sakiau, išliko gyvas, bet labai 
galima, kad irgi panašiai 
baigs.

Vertė B. B niša.

Ten ir iš 
LIETUVOS

per Bremeną 
Didžiausiu ir greičiau

siu Vokietijos laivu 
COLUMBUS 

Arba kitais šios lini
jos laivais. Tiktai 8 

dienos ant jūrių
Puikus trečios klcsos 

kambariai, tiktai 
statė rooms

Prie vietinių agentų 
arba

130 La Šalie St., 
Chicago, Iii.

NORTH GERMAN

LLOYD A

“SANDARA” Už $1 VISIEMS METAMS 
Užsisakymas pratęstas ligi vasario 

16-tai dienai
Nupigintos “Sandaros” kontestas pratęstus ligi Lietuvos Nepri

klausomybės Šventės vasario 16 d. imtinai. Vasario 16 d. išeina 
“Sandaros” didelis dvigubas numeris, pašvęstas,- Nepriklausomybės 
10 metų sukaktuvėms paminėti. Visi užsirašę “Sandarą” ligi tai 
dienai gaus ją už $1.00 per ištisus metus. Užrašiusieji kitiems 
daugiau 5 prenumeratų gaus iš “Sandaros” knygyno dovanų $1.00 
vertės knygų.

Iškirpęs žemiau dedamą čeki, užrašyk savo adresą ir pridėjęs 
tik $1.00 atsiųsk “Sandaros” Administracijai, 327 E Street, So. 
Boston, Mass., o jei nenori sukarpyti laikrašti, tai atsiųsk tik $1.00 
su savo adresu, pažymėdamas, iš kurio laikraščio sužinojai. Naudo
kitės proga!

fili Užsirašiusiam laikraštį “Sandarą’1 ant fl*
9 I ■Vv metų šis čekis skaitomas vieno dolerio S* I ■UU 
vertės. Užsirašymo laikas nuo 1027 m. gruodžio 20 d. iki 1928 
Vasario 16 d. “Sandaros” kaina metams $2.00. Atsiųsk “Sandaros” 
Administracijai tą čeki pridėjęs TIK VIENĄ DOLEBJ ir gausi 
laikraštj visiems metams. šis čekis galioja vieną mėnesį nuo 
gruodžio 20 ligi vasario 16 dienai.

t

Užsirašančio vardas, pavardė

Pavardė .................................... -............................................................

Numeris ir gatvė ..................................................................................

Miestas, valstija ....................................................................................
“SANDAKA”, 327 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

t

- ■ ■ .....................— 1 1 4 ■

UBUS MCKBl PUTE ftOAD VAGONAIS
Gražiausiais keliais einančiais palei Erie 4žerą ir Poco- 

no kalnus. Kiekvienas keliauninkas nemokėdamas bran
giau galės pamatyti garsu Niagara Falls vandenpuolį ir ap
lankyti kitas ten žingeidžias vietas pakeliui į New Yorką.

Naujienų palydovas aprūpins Jus. Del informacijų 
kreipkitės tuo jaus

NAUJIENOS /
1739 So. Halsted St., Chicago.



Tarp Chicagos
Lietuvių

North Side
Ligoninė

Jau sykj buvo rašyta, 
>rth Sidės lietuviai

Antradienis, kovo 27, 1928NAUJIENOS, Chicago, UI.

ir

Bridgeportas

klausi-

Marųuette Park
Debatai

rėmimo

Kas nori būti narse?

ir fašistai

Niekas,

Roseland

Jim Isn’t Talkins Through His Hat EitherTHE JINGLE BELLES

direktoriai nu
trijų mėnesių 

tęsis iki liepos

Visgintui 
Neveckienei 
Rimkienei 
Vidauskui 
Rudienei

Loan 
dar-

Marcinkevičieeni
Petraitienei 
Gribienei

kalba, bet didelė 
buvo paša-

spalių perversmas 
revoliucija” ir 

idėjos” (“oktiab- 
dar Rusijoje pa

bus darbininkų laimėji- 
rrrevoliucijos

Prie debatų temos 
savo “progresyvių” 
sąrašu pabraukdami 
raidėmis. Publikos į
batus labai daug ateis. Čempio
nas Kvailovicius apsiima deba
tuot. Jo oponentu šaukiame Re-

Universal Buiiding and 
Association (spulkos) 
buotė.

14463—J 
14467 
23217—B.
14471 M.
14480 I).

nusiseks, 
sunkiojo 

Dėdelei iš
14139—V. Liutinskai 

Grundmans 
žalnieraitei 
Černevskiui

užmausi-
kelnaites kai|i

ir

las nieko bendra neturi su po
litika, vienok tokios artimos pa
žintys lietuvių su žymiais žmo
nėmis gali išeiti lietuvių naudai. 
North Sidės lietuviai papratę 
yra ne tuščias kalbas kalbėti, o 
kūrybinį darbą dirbti.

Lietuvių komitetas kvies vi
sus North Sidės ir artimu ko
lonijų lietuvius tapti lietuvių 
skyriaus rėmėjais. Aktyviai na
riai mokės $10, j ii bendrai $5, 
o paprasti rėmėjai po $1 metuo
se. Tai nebus biznio reikalas, o 
labdarybės: turėsime savo sky-

kad 
sumanė 

įsteigti savo skyrių prie Luthe- 
ran Memorial HospitaJ, 1116 N. Hų ir aprūpinsime tuos nelai-
Kedzie avė., prieš pat Humboldt mingus, kurie ligoj pristigs iš- 
Park. Ligoninė da nauja, pusė- tekliaus. Net ir pasiturintiems 
tinai didelė, nes talpina 200 Ii- ilgos ligos ištuština kišenius. 
gonių, apielinkė graži, oras ge-, Nesarmata bus labdarybės pra
ras. Jėjus vidun visur matai ne- šyti tiems, kurie būdami sveiki 
paprastą švarumą, modernišką, kiek nors bus prisidėję įstaigos 

:yti, aristokratišką parėmime. Kada komitetas pa- 
Ligoniai maitinami, kvies draugijas ir asmenis tap

tų retu ę

įrengimą.
prižiūrimi
kaip pačioj geriausioj ligoninėj, neatsisakyti, 
vienok moka jie palyginamai pi
giai. Ir Amerikos chirurgų ko- 

medikalė 
ją kaipo 
Daktarų 

iš pasizy
ku rių re-

Kiek-

ir egzaminuojami ti nariais, visi ir visos 
. —Arabas.

asociacija 
pirmaklasę

(Feljetonėlis)

-- Tavorščiai ir tavorškos:— 
tarė tvarkos vadas. — Nau, ar 
taip sakant, ar taip sakant, mes 
tovariščiai taip nusigyvenome, 
__ ___ , i musų vardo 

i sarmatijasi, o musų darbų —

Amerikos 
pripažįsta 

ligoninę, 
susideda 

mojusių specialistų,
putacija turi būti tyra, 
vienam leidžiama dirbti tik sa
vo specialume. Slaugės, inter- 
nai, raštinės darbininkai visi visas svietas
augštos rųšies žmonės. Gimdy
mams paskirtas visas augštas, baidosi. Todėl ir buvo reikalas 
chirurginiai ligoniai nemaišomi t 
su kitais, laboratorijos moder- tote> į0(ų 
niškos, erdvios, ligonių rekor
dai vedami sistematingai, sta
tistiškai. Net ir tie ligoniai, ku- 
rie neturi iš ko užsimokėti — o 
jų čia nemažai — gauna tokį! 
pat patarnavimą, kaip ir mo-| 
kautieji. Mat ligoninė įsteigta 
ne pasipelnymui, < 
kareivių atminčiai ir apielinkės! 
gyventojų aptarnavimui.

Kadangi ši ligoninė yra gt-'mes daug spyčių pasakėme, ne 
riausia North \Vest Sidėj ir ga- vieną kibirą pamazgų užpilėme 
Ii lygintis bile kuriai kitai augs- ant cicisitų ir kitokių paškust- 
tos klasės ligoninei, tad išlepti- vų pakaušio; ne vienas medelis 
šieji North Sidės lietuviai ir ne- Jeffersono girioje nudžiūvo nuo 
nori dėtis prie jokios kitos. Jau musų spyčių ir vodkos bei
pora metų kaip Ik. A. Montvi- silkių smarado, bet, nau, rrre- 
das yra šios ligoninės daktarų voliucijos mes dar nesukėlėme. 
personale, todėl lietuviai ligo- fk‘t, nau, tovariščiai atėjo SLA. 
niai turėjo progos patirti ligo- valdybos rinkiniai. Atsiminkite, 
ninę ir kiekvienas ją giria. nau yra musų čeifčius... Mes 

Lietuviams duota pasiūlymas1.paleidome po visą Ameriką
Lutheran isnvo rasgovorščikus su spyčiais, 
Priimama kad jie įkalbėtų tiems paškust- 

voms balsuot už progresyvius

pasivadint “progresyviais.” Ma- 
j “progresyvis” žmonės 

supranta kaip laisvą žmogų. 
Nors mes ir išsižadėjome savo 
vardo, sovietišku terminu ta

riant: komkių vardo, bet musų 
darbai nepasikeitė. Musų tikslai 
pasilieka toki, koki ir buvo.

Urrra! Bravo! Bis!—sušu- 
o žuvusiųjų į.() jjUrc]is Maskvos davatkų.’ 

—Nau, tovariščiai ir tavors- 
kos, aš jums pasakysiu, kad

Memorial ligoninėj.
bus lietuvaitės mokintis slaugė
mis. bus viena ar daugiau (su-, kandidatus. Vienur, kitur pasi- 
lig reikalo) lietuvaitė slaugė, seka įkalbėt bobelėms, bet mu- 
dirbs dvi lietuvaitės raštinėj, misija atneša mums materia- 
lietuviai turės savo atstovą su r hus nuostolius nė ant binzų 
patariamu )>alsu ligonines <H-: nejralimo užsidirbt. Diena iš clie- 
rektorių sueigose; lietuvių ko- nos rašome Į savo gazetas ir sa- 
mitetas rekomenduos priimti kome, kad cicilistai 
dovanai tuos lietuvius ligonius, į yni paškustvos, bet anie nė ne

neišgali mokėti ; kada lie-1 klauso musų žodžių...
turto.1 nau, nemačija.

kurie 
tuviai 
jiems bus pavesti atskiri kam
bariai ligoniams su užrašu, kad 
tai lietuvių skyrius.

Lietuvių skyriaus įsteigimui 
darbas jau pradėtas. Ligoninės 
direktoriai yra jau paskyrę ir 
įgaliavę lietuvių komitetą iš in
žinieriaus B. Simokaičio, J. 
Stungio, kuris dirba Universal 
banke, panelės Eufrozinos Mi- 
kužiutės, kuri yra baigusi gam
tos mokslų skyrių Chicagos 
Universitete, North Sidės kon- 
traktoriaus K. Čepuko, ponų J. 
Naujalio ir A. Juškos. Komite
tui duota galia padidinti skait
lių ir jau prisidėjo K. Semaška, 
J. Mickevičius, A. Kad z ei ir po
nia Rypkevičienė. Pakviesta 
esą da K. Rugis ir C. Kairis.

Ligoninė yra nutarusi sukel
ti da apie milioną dolerių padi
dinimui, vaikų skyriaus įrengi
mui ir t. t. Pinigai plaukia spar
čiai. Šito fondo kėlimo pirminin
ku yra (jhieagos statybos ko- 
misionierius C. Paschen, vice
pirmininkais yra pašto viršinin
kas A. Lueder, teisėjas W. 
Meyer, W. Busse ir musų lie
tuvis K. Semaška, kasierium 
yra bankininkas J. Noel. Sma
gu yra matyti musų darbštųjį 
Semašką susirinkimuose sėdint 
už viršininkų stalo su pačiais 
žymiausiais Chicagos žmonė
mis. Neretai mitinguose kalba
ma apie lietuvius. Pasirodo, kad 
tūli vokiečiai ir švedai žino mu
sų istoriją, musų tautos kovas 
ir padėtį. Nors ligoninės tiks-

sodės reikiamo
—Urrra I
—Aš noriu balso.
šnekėk.
—Aš duodu įnešimą. Rengsi

me debatus. Debatų temą pisa- 
telis Kvailovicius jau senai pa
skelbė ir pats sau po nosia ke
letą dienų debatavo. štai ji: 
“Ratavokit SLA. nuo cicilislų 
ir vitaitinių fašistų diktatūros.” 

pridėsime 
kandidatų 
juodomis 

tokius de-

porteri Badau/.;). Dehatorius ap
mausime pirštinėmis, 
me trumpas
Jaek Sharkey kad daro, na,
paleisime imt pagrindų. Biznis 
bus lifty-fifty. Knsgi neis žiū
rei tokių debatų, kokių niekas 
dar nebuvo surengęs?

Di hatoriai turės debatuo 
penkiolika rundų iki galutinės 
pergalės, kitaip sakant, ko 
bus knocked out ir oul. Kvailo
vičius senai pasirengęs deba
tuot, tiktai jam nebuvo čen- 
čiaus. .Jisai galės ne tik su pir
štinėmis, bet ir dantimis grauž
damas debatuot, kaip anais me
tais japonas Požėlai kelnaites 
prakando. Plunksnomis deba
tuot bus užginta, nes akis dar 
gali išsibadyt. O jeigu šios 
invtcdos negelbės, tai bus gali
ma vartot * Chicagos politikie
rių ir butlegerių priemones...

Po debatų bus duodami klau
simai, kuriuos atsakys poliemo- 
nas su paika peržegnodamas 
tris kartus per pakaušį. Basku 
užklausime: “Any more ques- 
tions?” Debatų laimėjimo re
zultatus palys paskelbsime savo 

rga: kas laimė
tų kandidatus 

O debatus šiur 
I. y. pisatelis 

progre-

jo debatus, už 
reikės balsuoti, 
mes laimėsime, 
Kvailovičius, vadinasi 
syvis” laimės.

Rus ir biznis ir nauda. To
kiu bildu čempionas Kvailovi
čius išgelbės mus nusigyvenu
sius ir pastatys ant kojų. Re 
to sutversime .Juodos Akies 
Fondą juodai akiai gydyti, aiš
ku, tai 
mas ir

Jeigu debatai gerai 
tai rengsime kitus 
svorio čempionui 
“Nelaisvės”. Jisai kai užvažiuos
po rusku kokiam paškustvai 
per mordą, tai tas net savo nosį 
priplos prie žemės.

—Urrra! Paremta.
Nutarta rengti debatus, tik

tai dar klausimas, ar apsiims 
debatuot Reporteris Padauža. 
Reporteris Padauža nėra treni
ravęsis tokiems debatams.

—Puspadis (Don Pilotas)

Reikalingos dvi lietuvaitės 
mokintis slaugėmis arba nursė- 
mis vienoj geriausių ligoninių 
prie Humboldt Parko. Ligoninė 
pripažinta gydytojų ir chirur
gų organizacijų, turi slaugėms 
mokyklą, kurioj mokina geri 
instruktoriai. Maistas, buveinė 
ir aprėdalas pirmos klasės, at
lyginimas laike mokslo, ligonių 
nuolatos apie 200. čia baigusios 
mokslą slaugės vistu* gauna 
aukštą kreditą.

Mergaitės turi būti nejaunes- 
nės 18 metų ir baigusios ne
mažiau 2 metų high schoolės 
mokslą, daugiau da geriau.

Kreipkitės į mane asmeniškai.
Dr. A. Montvidas, 

1579 Milwaukee avė.

Mirė jaunas lietuvis
Užpereitą naktį Roselande 

mirė plaučių uždegimu jaunas 
lietuvis Aleksas Vaši liūs, 20 
metų amžiaus, gyvenęs 10529 
Edbrooke avė.

Baltgudžių nepri 
klausomybės 

bankietas
Kokie trisdešimts lietuvių 

apie tiek pat ukrainiečių susi
rinko Congress hotelio Floren- 
tine Rooin, pereitą sekmadienį, 
padėti būreliui baltgudžių pa
minėti Baltgudijos nepriklauso 
mybės paskelbimo 10 metų su
kaktuves.

Bankietas buvo turtingas 
kalbomis ir muzikaliu progra
mų ir visuose dalyviuose, ma
tyt, paliko gerą įspūdį. Rengė
jai, pp. Voronko ir Zmagar, pa- 
sirupino gražiai išpuošti salę 
ir šiaip visa ką sutvarkė pa
stebėtinai gražiai, turint ome- 
nėje, kad tai buvo pirmutinė 
tokios rūšies iškilmė —Vidur
iu iesč i o kotelyje — vietinei 
baltgudžių kolonijai.

Rankioto programe buvo ve
damas
dangumi/ prakalbų 
kyta lietuviškai, ukrainiškai ir 
baltgudiškai. Pirmutinis kalbė
tojas buvo p. Kalvaitis, Lietu
vos konsulas Chicagoje. Iš 
“oficialių” žmonių dalyvavo 
bankiete taip pat ir latvių kon
sulas.

Programui baigiantis buvo 
perskaityta pluoštas sveikinimo 
laiškų ir telegramų nuo įvairių 
baltgudžių organizacijų Ameri
koje ir atskirų asmenų. Paskui, 
iki 12 valandos tęsėsi šokiai.

Dr. Šteinbergo 
paskaita

imsiančios. viršų. Anot šteinbor- 
go, Rusija dabar stovinti ant 
slenksčio į socializmą, kuris tu
rėsiąs tenai būt įvykintas mu
žiko pastangomis, o ne industri
nio proletariato jėgomis, kaip 
tikimasi “supuvusioje” vakarų 
Europoje. Kelių j tą “mužikiš
ką” socializmą dabar esą už
blokavę bolševikai, kurie suge
bėję. pasigrobti į savo rankas 
valstybės galią, suorganizuoti 
didelę armiją ir milžinišką biu
rokratijos mašiną, susidedančią 
iš 2,(MK),(XX) žmonių.

Nors su daugeliu pagrindinių 
šteinbergo minčių negalima su
tikti, bet tenka pripažint, kad 
kalba jisai labai gyvai, liuosai 
ir gražiai. Publikos tečiaus bu
vo astilankę jo pasiklausyt no- 
perdaugiausia, gal kokie 200 
žmonių. Sako, kad vietinis rusų 
dienraštis, “Viestnik-Razsviet”, 
atsisakęs jo paskaitą skelbti.

Di vision Hali svetainėje, 
North-Sidėjo, pereitą šeštadie
nį laikė paskaitą apie sovietų 
Rusiją pirmutinis švietimo ko
misaras sovietų valdžioje, Dr. 
šteinberg.

Jisai yra kairiųjų socialistų 
revoliucionierių partijos narys 
ir bolševikiško perversmo metu, 
1917 m. spalio-lapkričio mėn., 
veikė kartu su Lenino partija. 
Paskui kairieji eserai susipyko 
su bolševikais (kai šie pasira
šė B ręst Litovskio taiką su vo
kiečiais) ir jų žmonės, turėju
sieji 7 vietas “liaudies komisa
rų taryboje”, susidedančioje iš 
18 komisarų, pasitranko iš val
džios. Liepos mėnesyje 1918 m. 
kairieji eserai bandė net gink
lais nuversti bolševikų valdžią, 
bet buvo sumušti ir jų vadai 
pateko į kalėjimą (Marija Spiri- 
donova net j beprotnamį) arba 
turėjo dumti Į užsienį.

šteinbergas šiandie jau yra 
visiškai išsigydęs iš savo meilės 
eninistams, ir sovietų valdžią 

jisai kritikuoja taip pat griež
tai, kaip socialdemokratai. Ji
sai priėmė ir Rusijos socialde
mokratų nusistatymą klausimu 
covos su bolševizmu: kaip ir 
menševikai, jisai stoja ne už 
ginkluotą sukilimą, bet už pla
čiųjų masių organizaciją ir jų 
mlitinės sąmonės žadinimą, 
let savo specifiškų, eseriškų, 

iliuzijų jisai nėra nusikratęs iki 
šiol.

Buvęs sovietų švietimo ko
misaras yra giliai įsitikinęs, kad 
bolševikiškas 
juvęs “tikra 
tad “spalio 
rskije ideji”)

Pastaruoju laiku Marųuette 
Parko apielinkės lietuvių spul- 
ka vardu “Universal Buiiding 
& Loan Assoeiation”, kuri 
laiko susirinkimus Z. S. Mic
kevičiaus ofise, 2505 West 63- 
rd Street, smarkiai veikia prira
šymui naujų narių į taupomuo
sius skyrius. Kad išlpėtus dar
buotę, spulkos 
tarė paskelbti 
kontestą, kuris 
3 dienos š. m.

Pirmųjų trijų mėnesių dar
buotės rezultatai rodo, kad 
Marųuette Parko apielinkės lie
tuviai rimtai susidomėjo kalba
ma suplka, nes per tris mėne
sius įrašė į taupomuosius sky
rius skaitlingus burius narių, 
kurie sudarė apie $30,000 mo
kamo kapitalo.

ši spulka turi keletą skyrių: 
1. yra toks, kurin mokama 
50 centų kas savaitė ir išmoka 
$100 per tris metus ir tris mė
nesius; 2.- mokama po 25 cen
tus kas savaitė ir išmokama 100 
dolerių į šešis metus; 3.—mo
kama 12 su puse cento kas sa
vaitė ir išmokama 100 dolerių 
į 12 metų.

Į pastarąjį skyrių patartina 
įrašyti vaikučius, nes mokant 
po kelioliką centų kas savaite 
susitaupo gera pinigų suma, o 
šie pinigai bus reikalingi kiek- 
vienam pradedant aukštesniąją, 
mokyklą lankyti. Jaunuomenė 
taipgi pripras iš mažens taupy
ti pinigus. Be to, spinka ga
rantuoja išmokėjimą ne mažiau 
kaip 67< už kiekvieną įmokėtą 
centą į taupomuosius skyrius. 
Akcijų galima užsirašyti tiek, 
kiek kas pajėgia jų išmokėti.

Viršuje suminėti faktai paro
do, jogei kiekvienas žmogus, 
didelis ar mažas, gali lengvai 
pradėti spulkos akcijas mokėti, 
gauti gerus nuošimčius už įmo
kėtus pinigus ir tuo ^pačiu lai
ku valdžios apsaugą, ba spul
kos yra po valdžios priežiūra.

Nauja serija prasideda nuo 
balandžio 4 dienos, tai patarti
na spulkos akcijas mokėti, nes 
juo anksčiau pradėsite taupin- 
ti, tuo daugiau naudos turėsite.

Spulkos valdyba: pirm. St.

Barvitc, sekr. Z. S. Mickevičia, 
kasininkas K. J. Knnce, direk
toriai — G. S. Cutler, H. Klap- 
man, B. Vaitkus, Dr. Milaševi- 
čius, Dr. Kovarskis, R. F. 
Hey.na. —Spulkos narys.

Lietuvių Auditorijos direk
toriai ir atstovai laikė nepa
prastą susirinkimą kovo 23 d.

Susirinkimą atdarė Bendro
vės pirmininkas A. Zalatorius. 
Tuoj imtasi svarstyti
mas antro morgičiaus. Dalyką 
apkalbėjus pasirodė ne paran
ku turėti du morgičiu/

Tuomet tapo užklaustas p. 
Evaldas ar jis negalėtų pasko
linti Bendrovei pinigų ant* no
tos. P-nas Evaldas sutiko pa
skolinti kiek reikės mokėti nuo 
1 dienos balandžio už auksinius 
bonus ir pribrendusį morgičiu.

Nutarta sušaukti visų drau
gysčių ir kliubų, palaikančių 
Auditoriją, viršininkus, t. y. 
valdybas, idant kartu dalyvau
tų svarstyme bendrovės reika
lų. Bus išsiuntinėti pakvieti

mai. Susirinkimas įv.v^ks- 20 
dieną balandžio.

Pirmininkas paaiškino, kad 
svetainė tapo išnuomuota 29 ir 
39 dienoms kovo. Busiantys 
lodomi krutamieji paveikslai iš 
Lietuvos. Juos rodys nesenai 
atvažiavęs iš Lietuvos p. Dir- 
vianskis. Iš to, kiek pelno bus 
padaryta, pusė eisianti Bendro
vei. Butų geistina, kad pub
lika gausiai atsilankytų į abu 
parodymu. Pamatys kaip žmo
nės dabar Lietuvoje gyvena ir 
kokią pažangą padarė, o taipgi 
jie parems Auditoriją.

—Bendrovės korespondentas

Ponas Ludwig Bacheat 
66 Metų Jaunas

“Aš turiu 66 metus amžiaus, bet 
aš jaučiuosi kaip <35 nWij amžiaus. 
Aš galiu tai parodyti dirbdamas su 
vyrais kurie pažysta mane per 30 
motų ir jie stebisi kaip aš galiu 
dirbti turėdamas tiek daug amžiaus. 
Aš sakau jiems, kad jie turi vartoti 
Bulgarišką Žolių (Kraujo) Arbatą ku
ri užlaiko mane sveiku ir stipriu. Aš 
išgeriu puoduką Žolių (Kraujo) Ar
batos kiekvieną vakarą eidamas gul
ti. Aš niekuomet neturėjau slogų, aš 
valgau gerai ir miegu puikiai.”

Bulgariška Žolių (Kraujo) Arbata 
yra parduodama visose vaistinėse 75c. 
—$1.25 arba paštu. Adresuokite, H. 
H. Von Schlick, 100 Marvel Buiiding, 
Pittsburgh, I’a.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane- 
. Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia j ei n a telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį save 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

14145—J. 
14109—0.
1427 L.

23912—V. Pucetai
13229—Z. Luksevičienei 
13231—J. Vaindaugui 
14392 V. Mikulskienei 
14393—K. Mendal 
14422—A. Aleliunui 
14420—T. Glebauckienei 
14421—K. Kavaliauskui 
14430 P. Buividienei 
14435 K. Gosickienei 
13236—B. Skališaitei 
24431—V. Vaitekienei 
14429—K. Bučienei 
14427 K. Vastartui 
14433*—D. 
14434—0. 
14428—M. 
14440 R. 
14442—A. 
23205—F. 
13238—K. 
14449—B.
23207 E.
23208 B. 
23210—A.
23206—A. Griniui 
14457—J. 
22684- J. 
23214—0. 
14461—P. 
14458—J. 
14459 S. 
13245—V. 
14452—0. 
18242—M. 
13246—M. 
14454 - P.
13244—A. Paklovanskiui 
22686—J. Gasiunui 
23215—K. Dilkui

23220—N. 
14482 P. 
23218—M. 
14483—V. 
14464—E.
14474 J. Juškevičiukei 
13249—M. Stefankevičienei

Giminauskui
P. Bugailiškiu: 

Žilienei 
Žukauskienei 
Veličkieni

Antanui 
Banevičiui
Benui 
Rymaitei 
Geležinienei 
Mikalauskienei 
Katauskienei

Petravičiui 
tėvui, Petrauskui 
Juodsnukienei 
Bružaitei 
Kresnickienei 
Pilkauskui 
Jatkevičiui 
August.-širmulienei 
Marcinkienei 
Bertašienei
Paulauskui

13240—K. 
14496—0. 
13252—K. 
13255 A. 
13256—J. 
14503—P. 
14506—U. 
14495 J. 
22687—0. 
14480 M. 
14489—A. 
14507—0. 
14485 K. 
14502 J. 
13221—S.

1020— K.
1021— Z. 

23991—J. 
23995—K. 
23996 P. 
23998—A. 
24803—E. 
23805—K. 
23806—M. 
56361-J. 
56362 J. 
56363— 
56365—J. , 
95989—K. Jurgelionienei 
95990—M. Pikoraitienei

16 Amiliai Baltrūnas

Lekav'čienei 
Grumbinaitei 
Deskevičienei 
Budnikai 
Jasaičiui 
Valantiejicnei 
Mikšienei 

Andriuškienei 
Vilėanskienei 

. Knižienei
Požėlai 
Dijokaitei 
Petrauskienei 

Venslovui 
Murauskienei
Palaičiui 
Antanavičienei 
Mažeikai 
Baltrukaičiui 
Užgaliui 
Lazutkienei 
Noreikaitei 
Stankaitei 
Mišeikaitei 
Vaišniui 
A. šumpiui 
Romaškienei 
Jokubauskui
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North Side
Tarp Ghicagos 

Lietuvių
North-Sidės jaunuoliai

Kovo 25 d. S|>aukling 
tainėje įvyko SLA. 226 
Jaunuolių vakarėlis, šiame 
karėly buvo kaip ir egzamines 
mokinimo sezone. Publika su
sirinko pažiūrėti ką jaunuoliai 
išmoko per žiemą. Susirinko 
apie 250 žmonių.

Jaunuoliai suvaidino komedi- 
■ ją “Jonukas melagis“. Beikia 
1 pasakyti, kad kaip vaikučių vai
dinimas, tai išėjo labai gerai.

mergaitės roles 
n ' mokėjo daug geriau, ne kad 

musų taip vadinami “suaugę ar- 
tistai.”

Jonuko rolę atliko V. Krau- 
čiunas, Marytės —S. Žiliūte, 
Tek lytės — Malakniutė, Kaziu-

I ko — Zengalis, Onos — A.
Ir parengimu, nesuklysiu tur Valiuliutė. Visi lošėjai lošė ga- 

but pasakęs, jaunoji karta la
biau buvo susirūpinusi, negu 
suaugusieji. Dalykas toks, kad 
pp. Grybų, Patupų, Norkų ir 
kai kurių kitų Roselando lietu 
vių šeimynų bernaičiai ir mer 
gaitės šią žiemą dirba ir vei 
kiausia dirbs iki gegužės-birže 
lio mėnesio dvigubą darbą. Ma
tote, jie ne tik lanko kasdieni
nes mokyklas, t. y. dirba darbą, 
kuris jų amžiui išpuola, bet šeš
tadieniais ir sekmadieniais mo
kosi dar dvi valandi lietuvių 
kalbos, kitaip sakant, dirba 
“overtime“.

Kiekvienas iš musų, kuriam 
teko lankyti mokyklas, žinome, 
kaip “sunku” buvo mokytis; 
kaip norėjosi kai kada padiki- 
nėti, ažuot kartojus ir kartojus 
kai kuriuos gramatikos ar kitų 
išguldonių dalykų dėsnius, ne 
retai net nežinant, kam toks 
mokytojų ir tėvų “užsispyri
mas“ yra reikalingas. Ir tik tė
vų įtaka ir geras auklėjimas 
palengvina vaikučiams šią “bau-

dar geriaus. Piano solo atliko 
Briedžiutė ir parodė savo gabu
mus. Atidėjusi dauginus envr-

sve-

Roseland

Gražus susirinkimas

ku-Tai nebuvo susirinkimas 
rios nors draugystės ar kliubo. j 
Ne. Pereitą šeštadienį susirin-, einau,ai 11 
ko pas pp. Grybus, 10138 Yalej 
avenue, būrelis svečių — pp. 
Sadulos, Ivanauskai, Žiliai, Ku-| 
činskai, Varekojai, Baronai ir 
Norkai; buvo taipgi jų šeimų* J 
naujoji karta.

išlavintiems pianistams.
Kvartetas — čepukiutė, Se- 

maškiutė, Briedžiutė ir šliaute- 
riutė — išėjo gana gerai. Vai
kų mišrus choras sudainavo 
keletą dainelių labai vykusiai. 
Matyt, |>-ia CerienS turi gabu
mą ir užtektinai energijos, kad 
gali taip sumokyli vaikučius.

Užbaigus programą, čerienei 
buvo jteiktas didelis gėlių bu- 
ketas už jos pasišventimą. P-ia 
čerienė paaiškino, kad jos yra 
paskutinis 
kuopelės 
tėvams, 
mokintis 
gelbėjo.

Girdėjau iš keleto tėvų didelį 
apgailestavimą, kad netenka 
tokios gabios mokytojos.

dalyvavimas šios 
mokinime. Dėkavojo 

kad leido vaikučius 
ir jai visame kame

na 
šia

gerai, bet iš visų tai geriau- 
pasižymėjo Pranuko rolėje 

Smalelis, 7—8 melų vaikas, 
galėtų konkuruoti su išla

vintais vaidintojais.
Koncertinė dalis

i

Taigi palengvinti, tiksliau pa
sakius, atlyginti vaikučiams už 
“overtime“ darbą ir paskatinti 
dirbti tą dvigubą darbą toliau 
— tokia buvo viena priežasčių 
kalbamos sueigėlės. Buvo ir ki
ta, 
tai 
ją

Minėtai kuopelei priklauso į Aš manau, kad ateinančiais me- 
gana didelis būrelis vaikučių ir 
mergaičių, bet laike programo 
matėsi dar du kartu daugiaus 
vaikučių bėgiojusių po svetainę. 
Kažin kodėl jų tėvai neprirašo 
prie kuopelės? Visai nenuosta
bu, kad tie, kurie munšainėj j- 
mirkę, nesirūpina savo vaiku
čiais. Bet čia buvo vaikučiai 
tokių tėvų, kuriuos galima va
dinti susipratusiais ir padoriai 
gyvenančiais. Betgi ir jie vai
kučių neprirašo prie Jaunuolių 
kuopos, šis vakaras parodė 
naudingumą tokios kuopeles.

tais nesiras nė vienos šeimy
nos, kuri, nebūtų prirašiusi sa
vo vaikučių prie minėtos Jau
nuolių kuopelės. —Ten Buvęs.

Graboriai

Lietuviai Daktarai Įvairus Gydytojai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenae 
Telefonas Boulevard 7820 

Resn 6641 South Albany Avenae 
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10-12 d.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai-------

Ofisas
4729 South Ashland Arens e, 2 labos 

Chicago, Illinois.
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ligą 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro, Nedėk nuo 10 iki 12 v. disną. 

Phone Midway 2880

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi- 

_____ gesnis Už Kitų 
Patarnavimas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct^ Cicero 

Tel. Cicero 8794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
Valandor .

nuo 9 iki 11 vai. ryte; | 
nuo 6 iki 8 vai. vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio i

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
<631 South Ashland Avenue
; Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietą,
I 7 iki 9 vak. Ncdėl. nuo 10 iki 12 dieną

Ham. Telephone P t a z a 3200
Pelephone Republic 0083

Dr; V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street /
Cor. Rockwell St.

Valandos nuo 9-12, 1-5, 6-8 vakare 
CHICAGO ILL.

DR. HERZMAN
• —Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 25 m. 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas b 
akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elek* 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1925 W. 18tb St. netoli Morgan St
V a 1 a n d o s : Nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. Dieną: Canal 8110

Naktį So. Shore 2238. Boulevard 6488

BENEDIKTAS ANDREŠIUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

Kovo 25 dienų, 7:30 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukęs 38 me
tų amžiaus, gimęs Chicago, UI. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Marijona po tėvais Ryan, 
sūnų Hovvaraą, motinų Oną, 4 
seseris, Eleonorą, Apoloniją, 
Kazimierų, Magdelenų, 4 švoge- 
rius, brolį Bronislavų ir gimi
nes. Kūnas pašarvotas, randasi 
3059 W. 38 St.

Laidotuvės jvyks Seredoj, 
kovo 28 dienų, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Agnieškos para
pijos bažnyčią, kuri randasi 39 
ir Washtenaw av., kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Benedikto Andre- 
šiuno gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Hunus, Motina, 
Seserys, Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yards 
1711.

Lietuvės Akušeres

1741.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
kovo 26 dienų, 5:30 valandą 
ryte, 1928 m., sulaukęs 56 me
tų amžiaus, gimęs Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Žagarės parapi
joj, Stungių kaimo. Paliko di
deliame nuliūdime moterį Ur
šulę po tėvais Kazlauskaitė, sū
nų Stanislovą 17 m. ir gimines. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4408 
So. Campbell Avė.

Laidotuvės įvyks seredoj, ko
vo 28 dienų, 2 vai. po pietų iš 
namų bus nulydėtas j Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Petro Kozminsko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

patarnauju
Tol.

VLADISLOVAS 
BEINAR-BEINARAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 25 (tieną, 7:20 valandų 
vak., 1928 m., sulaukęs 41 m. 
amžiaus, gimęs Tutiškių kai
me, Pinovos valsč., Panevėžio 
apskr., Amerikoj išgyveno 19 
m. Paliko dideliame nuoliudi- 
me motelį Margarytą, dukterį, 
Marijonų, sūnūs, Vladislovų ir 
Tanių, brolį Kazimierų, o Lie
tuvoj 2 brolius ir vieną seserį. 
Kūnas pašarvotas, randasi 6717 

So. Maplevvood Avė.
Laidotuvės jvyks ketverge, 

kovo 29 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš namų j šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lų, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A.- A. Vladislovo Beinar- 
Beinarausko giminės, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Brolis 
ir (Ji minės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Kadžius. Tol. Canal 
6171.

A. VIDIKAS-LULEVIGH
AKUSERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai nraktika- 
vusi Pensy 1 v a- 
nijos lig o n bu
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligose 
priei gimdymą, 
laike gimdy m o 
ir po gimdymo 
Už dyka patari
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pagelbą.
Valandos nuo 8 
ryto iki 2 v. po 
pietų, nuo 6 iki 
9 vai. vakare.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avehue, Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Brunswick 4983 
Namų telefonas Brunswick 0597 
Ultravioletini iviesa ir diathermia

Phone VIctory 4952
MUS. A. JARUSH-KAUSHILLA8 

AKUSERKA
3252 South Halsted Street

kartas nuo 
kuriose da- 
pažįstantys 
suprantan-

kurią p. Grybas pareiškė — 
pavaišinti vaikučių mokyto- 

lietuvių kalbos mokyklėlės, 
Pošką.

Pagalios gi juk smagu ir 
malonu yra susitikti ir praleisti 
vakarą su artimais pažįstamais 
ir draugais. Gyvenimas Ameri
koje, ypač tokiuose nepaliauja
mo judėjimo centruose kaip 
Chicaga, reikalauja 
karto tokių sueigų, 
lyvautų tik žmonės 
vieni kitus arčiau,
tys vieni kitus iš keleto žodžių, 
nereikalaujantys ypatingų for
malumų.

Šitokia sueigėlė ir buvo susi
rinkusi pas pp. Grybus pereitą 
šeštadienį. Apseita be “progra
mų“, paskambinta pianas, pa
valgyta vakarienė, pažaista vie
na kita žaismė. Bet štai laikro
dis jau rodo trečią valandą ry
to! Kaip greitai laikas prabėgo. 
Nei nepastebėta. O nepastebėta 
todėl, kad dalyviai jautėsi tik
rai maloniai, kad niekas nenu
bodavo. Ir turiu pasakyti, kad 
aš pats vargiai bepamenu kitą 
taip smagiai ir maloniai praleis
tą vakarą, kaip pas pp. Grybus 
pereitą šeštadieni.

Vienas svečių.

ALEKSANDRA DAI KŠ1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 23 diena, 11:30 valandų 
nakties, 1928 m., sulaukęs 40 
metų amžiaus, gimęs Treidiai 
kaim., Panevėžio parap. ir ap., 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 
Paliko dideliame nubudime mo
terį Ona |m> tėvais Majews- 
skų, 2 dukteris, Oną ir Ciciliją, 
sūnų Antaną Suvien. Valstijo
se; brolį Steponų Argentinoj, o 
Lietuvoj motinų ir brolį. Kū
nas pašarvotas, randasi 4429 S. 
Artesian Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo Z7 dienų, 8 vai. ryte iš 
namų j Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čių, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielų, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Dauk
šių giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisve’Kinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Eudeikis, Tel.

0

a

PRANEŠIMAI
Visi Naujienų Spulkos nariai 

lonėkite priduoti 
Naujienų ofisą dėl pati 
vėliaus, kovo 28 d., 1928

Atsiminkit Balandžio 22 d., Bus 
Nedėldienis. Tą dieną bus ART. 
BABRAVIČIAUS Išleistuvių Kon
certas, Lietuvių Auditorijoj.

i ma- 
savo knygutes j 

dėl patikrinimo ne- 
l m.

irSuki vienijimas Liet. Draugijų 
Kiiubų Bridgeporte laikys mėnesinį 
susirinkimą, antradieny, kovo 27 d., 
šių metų, 8 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijos svetinėj, 3133 S. 
Halsted St. šiuoini draugijų valdy
bos ir atstovai kviečiami yra būtinai 
atsilankyti, nes yra svarbus susirin
kimus. p. K. nut. rašt.

Birutės Moterų Choro repeticijos 
įvyks šiandie vakarų Bridgeport 
Furniturc Co. sankrovoj. — Birutė.

Roseland. — Liet. Ssenos Mylėt. 
Ratelio repeticija “Kalvio Dukters“ 
įvykt šiandie 8 vai. vak. Strumiloj 
svetainėj. — Valdyba.

PADfcKAVONĖ
A. A. ANTANAS K1NDERIS 
kuris mirė ko\o 20 dieną,1928 > 
m., ir palaidotas tapo kovo 21, 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse, amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jaut paskutinį pa
tarnavimų ir palydėjo jį į tų 
neisxcngiaimj amžinybes vietų...

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo pra.sišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvėse, 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugams. Dėkavojtime 
musu dvasiškam levui, Kun. 
1‘ralotui Krušni, Kun. šiuullns- 
kui ir Kun. Puleikiui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
,i<> sielų; dėkuvojame graboriui 
H. I’. Mažeikai, kurs savu, geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai nulydėjo jį j amžinantį, 
o nuims palengvino perkęsti 
nuliūdimų ir rūpesčius, ir pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau musų mylimas An
tanai sakome: ilsėkis šaltoj že
mėje.

Moteris. Brolis, Sesuo 
ir Giminės.

Res. 6690 South Artesian Avenue 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Cbicago. III

DR. M. J. SHERMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1724 S. Loomis Street 
/Kampas 18th St.

Vai. 2—Ą po piet. ir 7—9 vai. vakare 
Telefonas Canal 1912 

Residence Tel. Fairfax 6358

Telephone Hemlock 0066
DR. B. J. ROOTH

LIETUVIS DENTISTAS 
X-Ray Laboratorija 

7054 S. Western Avė.
Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:10 P. M. 6:00 iki 8:30 P. M 

CHICAGO

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwawkee Avenue
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutarti

Office Boulevard 7042 ___
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptieko* 
CH1CAGO. ILL.

DR. A. KULVIN
DENTISTAS

4624 S. Western Avė.
Viršui S. W. Norwel!’s aptiekos, 

kampas 46 Place.
Atsineškit šj skelbimų, gausit $2 

pigiau uz visą dantų darbą.

A1.1 • KSAN DR A V A SI L1U S

Persiskyrų su šiuo pasauliu, 
kovo 24 dienų, 1928 m., 10:30 
vai. vakare, sulaukęs 20 metų 
amžiaus, gimęs Chicagoje. Pa
liko didžiame nubudime moti
nų Antaniną Vasilienę, brolį 
Alfonsų 19 metų, seserį Gigų 
16 metų.

Kūnas pašarvotas randasi 
10529 Edbrooke Avė.

Laidotuves jvyks seredoj, ko
vo 28 d., 8 vai. ryte iš namų 
j Visų šventų parapijos baž
nyčių, kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio 
o iš ten bus nulydėtas 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Aleksandro 
lio gimines, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimų 
ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motinėlė, Brolis, Sesuo ir 
Visi Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

sielą, 
j Šv.

Vasi-

MARIJONA JONAITIENĖ
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 21 dieną, 4:14 valandų 
ryte, 1928 m., sulaukus 15 me
tų amžiaus, gimus Paliepių kai
me, Viduklės par., Raseinių 
apskr., paliko dideliame nuliū
dime vyrų Juozapų, dvi dukte
ris, Moniką Kačiusienę ir Oną, 
3 sūnūs, Kazimierą, Petrų ir 
Juozapų, žentų Stanislovų, 3 
puseseres, Bručienę, Barčicnę ir 
Grabauskienę, Lietuvoj dvi se
seris. Kūnas pašarvotas, ran
dasi, 3612 Emerald Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 27 dienų, 8:00 vai. ryte iš 
namų j šv. Jurgio -parapijos 
bažnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. Kųaimiero kapines.

Visi A. A. Marijonos Jonai
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsiveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Hunai, žen- 

''\tas, Puseseres ir Gimines.
Laidotuvėse patarnuaja gra- 

borius.. S. P. Mažeika, Tel. 
Yards 1138.

VILIMAS MILTAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu, 

kovo 22 dienų, 2 valandv ryto, 
1928 m., ouiaukęs 58 metų am
žiaus, gimęs Lietuvoj. Paliko 
dideliame nubudime draugai 
Roselande, kurie rūpinasi lai
dotuvėmis švogeris ir pusbrolis, 
meldžiu atsišaukti jo moteris 
ir dvi dukterys Rusijoj, Ode
soj. Kūnas pašarvotas, randa
si 311 Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks utarninke, 
kovo 27 dienų, 8:30 vai. ryto iš 
namų j Visų šventų parapijos
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vilimo Miltakio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Draugai.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741.

Graboriai
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

S. D. UCHAVICZ
Lietuvis Graboriu ir 

Balzamuotojas
2314 W 23rd PL 

Cbilago, UL
Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu bu
site užganėdinti.
Rooseveit 2515 - 2516

Viršui Unlversal
Stato Bank .... 

Moterys ir mergi
noj kreipkite* bu 
-eikalais nuo 12 iki 

*< vakaro. Kitu lai
ku pagal sutarti.

Akių Gydytojai
Pastaba: Mano ofisas dabar randasi 

naujoj vietoj
DR. VAITUSH, O. D.

Telefonas Boulevnrd 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9iki 12, 1 iki 3 diena ir 6:30 iki 9:30 v
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS’
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso 
kreivts akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir tobregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus. Valandos nuo 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. po. p.

4712 South Ashland Avė.
Phone Boulevard 7589

Musų patarnavimai, 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet eit t 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų uilaikymui 
skyrių.

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Phone Boulevard 6487 
4649 South Ashland Avenne 

ir 805 East 47th Street 
Phone Kenwood 1762 
Praktikuoja 20 metą

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL

OPTOMETRIST

TeJ. Victory 6279
DR. G. SERNER
Lietuvis Akiu S'pecialistas

4442 South Western Avenie
Tek Lafayette 4146

vHln"do. 4930 w 13

nuo 6 iki 9 va) vak

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

egzaminaci j**- Be skausmo 
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
CICERO

Tel. Cicero 49

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street I
Tel. Boulevard 2160 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

Nuo
<30

DR. M ARGERIS
8421 South Halsted Street 

Tel. Boulevard 8483
12 iki 3 po pietų. Nuo 6:80
v. vak. Sekmadieniais nuolO—12

ik)

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2403 W. 63rd St., Suite 8.

Prospect 1028
Res. 2359 S. Leavit St., Canal 2830

Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 
Nedalioj pagal lutartj

Ofiso Tel Victory 7188
Rez- Tel. Hemlock 2615

DR. P. M. ŽILVITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

3243 So. Halsted St.

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Res. 8201 South Wallace Street

Įvairus Gydytojai
GYDO

Kraujo, odos, chroniškas |
slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectai

Advokatai
JOSEPH J. GRISU 

(Juozas J. Grišius) 
ADVOKATAS

4631 So. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Boulevard 2800

Namų Telefonas Republic 9723

John Kuchinskas ir 
Balys F. Mastauskas 

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto iki 8 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6. 
Nedėlioj nuo 11 ryto iki 1 v. p p.
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K. GUGIS
ADVOKATAS 
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po piet 
Gyvenimo vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1319

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington Street

Cor. Washington and Clarks St*. 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel.: Hyde Park 3396

K. Jurgelionis 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St
Tel. Yards 0141 

Galima matyti vakarais, sulyg pa
skyrimo telefonu.

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St. 
Tai. Victory 4088

3265 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare, 

Nedalioj nuo 10 iki 1.

DR. J. W.BEADDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO

1800 So. Ashland Avė.
Valandos: 

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:36 iki 4:80 v. po pietą

TELEFONAS CANAL 0464

JOHN B. BORDEN
(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

112 West Adams St. Room 1217
Telephone Randolph 6727

I Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7—9 
Telephone Roosevelt 9090

Namą Telefonas Republic 9606

Lietuviai Daktarai
Phone Canal 6222

DR. S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street
(Cor. Leavitt St.) ♦

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Mapleirood Avė.

Tel, Republic 7868 
CfilCAGO, ILL.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Kez. Tai. Dreael 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

Ofisas: 3102 So. Halsted St„ Chicago 
arti 31st Street

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001,11 S. La Šalie St., Room 2001, 
Tol. Randolph 1034. — Vai. nuo 9—6

8241 South Halsted St.
Tel. Yards 9062

Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare. | 7—9 vai. vak. apart Pancdilio lx
Ncdilioinia ir l>entad. 1(1—12 dieną. Pilnyčio*.



Tarp Chicagos 
Lietuvių

Iš S. L A. darbuotės
SLA. 6-to apskričio komisijos 

susirinkimas

SLA. 6-tas apskritys rengia 
bendrą jaunuolių koncertą ge
gužės 13 dieną Lietuvių Audito
rijoj.

Praeitam lapkričio suvažiavi
me svarstyta apie busima jau
nuolių koncertą. Kuopų delega
tai nuoširdžiai pasižadėjo . iš
platinti tikietus; geras skaitlius 
delegatų pasiėmė tikietų, 1x4 
nekurie pareiškė, kad kuopoms 
butų pasiųsta. Kaip atrodo, tai 
pas visus esama gero noro ir 
linkėjimų, kad šis bendras jau
nuoliu koncertas duotų gerų pa
sekmių.

Komisija iš penkių surengi
mui šio koncerto turės posėdį 
trečiadienio vakare, kovo 28 d., 
p-nios Krasauskienės kamba
riuose apie 8 vai. vakarą, čia 
primenu, kad tie gerb. mokyto- 
įai-vedėjai chorų, pasistengtų 
dalyvauti šiame posėdyje, ku
riuos komisija kvietė pirmiau. 
Jau laikas rengtis prie progra
mų. Todėl kaip komisijos na
riai, taip ir mokytojai, atsilan
kykite į ši posėdį.

Rytoj — paskutinis 
art. Pilkos vai

dinimas
Rytoj bus pa kartotos “Tuš

čios pastangos.” Tai paskutinis 
art. Pilkos pas mus vaidinimas, 
nes už dviejų savaičių jis atsi
sveikins su Chicaga ir išvažiuo
ja su maršrutu per kolonijas ir, 
gegužės mėn. jau visai aplei
džia Ameriką. Taigi, — “Tuš
čias pastangas” turėtumėm vi
si pamatyti, nes veikalas su
teiks mums ne tik pasismagini
mo ir porą linksmų valandų, 
bet parodys dabartinės Lietu
vos pažangų bei pasikeitusias 
gyvenimo sąlygas. Apie patį 
veikalą netenka kalbėti plačiau, 
pasisekimo garsas plačiai pa
sklido po Chicagos platumas. Ir 
vaidinimo atveju—tai licne ge
riausiai nusisekęs 
šiais metais.

Atsiminkime — 
vakare paskutiniu 
mos

vaidinimas

NAUJIENOS, Chicago, m Antradienis, kovo 27, 1928

Business Service 
Biznio Patarnavimaa

Sewing Machine 
Siuvamos Mašinos

Financial
Finansai-Paskolos

PIRMOS klesos karpentorystes, 
darbas. Užganėtlinimas garantuoja-: 
mas.

Te). Kedzie 7166

PERKRAUSTOME
| visas miesto dalis, nebrangiai. 

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1857 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

PIRMUS IR ANTRUS
Morgičius Parūpinę Lengvomis 

Išlygomis. ‘Viešas Notaras

J. J. Hertmanavičius
8(H> W. 35th st.

(Fabian & Co.)

PERKAME

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlai
dom maleva, popierą, stiklus ir t. t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261 

J. S. RAMANČI0N1S, Sav.

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
rimus užtaisomo už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
rstai- 
; ar-

plasterinimą arba lopymą, per 
some ir malevojame. Atsišaukit 
ba telefonuokit.

WH1TTING & SON, 
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausį darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

PLUMBERIS — garo ir karštoj 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., VVellington 3377.

ATYDAI LIETUVIU
Mllklt «avo niaievnjltną ir dcKoravitną per 
kapertua. Dykai apakaitliavirnaa. Nuo lai 

ko arba kontraktainis darban. Važiuojam 
bile kur Chicago j ar b prietnieaZ'iuoae.

J. J. SHAKEN.MAER 
0lt) Milwaukee Avė. 

Brun8Wick 7397

lai-

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
AugŠčiausias kainas

Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd FIoot 

Telephone Victory 0562
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kai 

vakaras

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums $100, $20( 
arba $800, imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite J 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė.

Morgičiai pirmi ir an
6 nuošimčiais padaromi | 24

Musų
valandas.

išlygos bus jums naudingos.
Kreipkitės pas

M. J. KIRAS,
8335 So. Halsted St.

Į PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už 2^ nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam j 24 vai. 

e jokio komišino.
S, OSGOOD,

2231 West Division St.
Tel. Armitage 1199

vai

M ARK S MOTOR SERVICE 
Abelnas pristatymas siuntinių ir į 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas' 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

PASKOLOS ANTRIEMS 
MORGIČIAMS

Turime užtektinai pinigų, 
kainos, lengvi išmokėjimai. 
$100 iki $300 už 216 nuošimčių, 
komiso.

GEORGE KOPPEL 
2789 West Division St. 
Phone Brunswick 8968

Pigios
Taipgi

be

— i Greitos paį£
— generalis kon- tion paskolos.KARPENTERIS

traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarį.

Telefonuokit
Diversey 5067

rytoj S vai. 
kartu stato- 

Tuščios pastangos” C. S. 
salėje. Įžanga nuo 50c' 

iki 1.50. — Automobiliams bus | šies 
apsauga.

MALEVOJU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Į Greitas patarnavimas — construc-

&METROPOLITAN BOND 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006 

Dearbom 4636 — State 5864.

MES darome 2 morgičius 
South Improved Heal Estate. 
iki $5000.

WINT0N AND NARTEN 
6829 S. Halsted St.

ant
$500

CLASSIFIED nDS
Miscellaneous

įvairus
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu 

šildomų boilerių, /urnas ir gasinių 
pečių ir taisymas jų. American 
Stove Repair VVorks, 3110 Went- 
worth Avė. Phone Victory 9634.

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. {dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE 

222 W. Kinzie St 
Superior 2055-56

CO.

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 

i šies., bile kur Chicagoj ir priemieH- 
1 čiuose. Teikiam apskaitiiavimus. 
Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 
Avė. Phone Irving 7909.

BREWER’S MATTRESS 
ir upholstering šapa. Mes matrasųi 
specialistai. Paimam ir pristatėm į 
namus.

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

G. A. BENTZLEY 
Patarnavimas upholstering 

Visas darbas garantuotas. AtsiŠau- 
kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. 
Buckingham 0675.

Financial
Finansai-Paskolos

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St.; 
Seeley 6065.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St

Educational
Mokyklos

NEREIKIA PATYRIMO
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va
karais.

S1MPLEX AUTO SCHOOL
2016-24 W. Van Buren St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 

j vieną dieną
Perkame real estate 

kontraktus

Business Service
Biznio Patarnavimas

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18lh St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

5506

SKOLINAM PINIGUS 
1 ir 2 Morgičiams 

J. A. REDLIN, .
S. Albany Avė. Hemlock

Help Wanted—Malė 1
Darbininkų Reikia

< REIKIA patyrusių operatorių prie 
' sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 

ling, horring mill. Visokios rųšies 
mašinų operatorių. 'I’uri turėti kai 
kuriuos įrankius. Turi mokėti už
statyti suvb darbą.

ADVANCE RUNELLY CO. 
Batlle Creek, Mich.

Phone Battle Creek 8117
___ _

REIKIA shearmenų j geležies at
karpų jardą. Atsišaukit. People’s 
Iron Metai Co. 5835 S. Loomis
Blvd. Wentworth 6754.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

REIKALINGA senyva moteris kuri 
vakarais pabūtų namie, dieną gali ei
ti dirbti. Duosiu kambarį dykai. Ga
lima matyti nuo 8 ryto iki 4 vai. po 
piet, 5807 So. May St. 1 fl. Went- 
worth 5077. E. Bartashuk.

REIKALINGOS patyrusios parda
vėjos Departmentinėi Krautuvėj, ku
rios kalba lietuviškai ir lenkiškai. 
Turi turėti gerą rekomendaciją. At
sišaukite: Salh’s Department Store, 
2110 W. 22 St.

REIKIA moteries ekstra darbui. 
Apielinkės propozicija. Alga ir ko
misas. Standard Jewelers, 3635 So. 
Halsted St.

REIKIA 5 patyrusių moterų sor- 
tavimui skuduty. H. Dray. 1447 Blue

1 Island Avė.

REIKIA ptyrusios operatorkos prie Į 
jjdresių. 1326 Milvvaukee Avė.

j For Rent

1 MODERNIŠKA krautuve rendon, 
netoli Robey, geras kampas, 26x79, 
gani šildoma, tinkanti bile kokiam 
bizniui. 2005 W. 51 St. Prospect 7333

! RENDA 1 bekarnė, geroj vietoj.
2616 W. 69 St., Chicago, UI. (

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

i “*
ŠOKIŲ ORKESTRĄ

Dykai orkestrą ir benas mokyk
los studentams. Biskį damokėti ki- 

j tiems. Privatiškos instrukcijos vi- 
i siems instrumentams per patyrusius 1 
I mokytojus. 1

TOM BROWN i
BAND AND ORCHESTRA SCHOOL Į 

34 W. Lake St.
Phone State 0796 Jc

i
PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 

gerai žinomą grojiklį pianą, kaip 
i naujas, už $100, pusė cash, kitus j: 
60 dienų.

6621 S. Richmond St., 2 flatas 
_______ IK( | >

UŽ GERIAUSI cash pasiūlymą 1 { 
nupirksite mano grojiklį pianą, ne-: 
turiu vietos naujame name, turiu

' parduoti tuojau, parduosiu už $100 į 
— ’/a cash, kitus j 60 dienų. Reikia

I pinigų persikraustymo išlaidoms. 
GEORGE SCHIRER,
6512 S. Halsted St.

. __________________ _______________ K

-------------- J• 20% PIGIAU »
ant visų instrumentų 

Garantuotas sutaupyinas ant bresi- 
nių, pučiamų ir struninių instrumen
tų, vartotų ir naujų. Taipgi biskį 

i primokėjus mes išmokinsime jus gro- 
ti bile kokiu instrumentu. c

MR. MACKIE £
3209 N. Ashland Avė., 3r<| lubos h

Tel. VVellington 1146

Radio________

LIETUVIŲ atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

Automobiies
MES nžmoki’slmn enah už jn*ų antomo* 

bilių, visokiu lAdirbykėlii Ir mo<felli|. Mes 
moktolrno dauginu negu HIuo Hook vertA.

ATLAS MOTORS Ine. 
8030 Cottngo Grovo Avė.

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

0452

Personai
__________ Asmenų Įejko

VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

wrights. Rašyk šiandie, 
reikalais kreipkitės prie manęs 
pilnu užsitikėjimu. Teisingas 
Greitas patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attoraey, 

2810 W. Chicago Avė.
Dept. 7 

Chicago, UI.

Copy- 
itentųPaten

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, tai bandykit

ROXIE HERB TONIC
Gamtinės puikiausios gyduolės 
vidurinių ligų, jos turi savyje 
gryniausius žiedus. Parduodamos 
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

Real Estate For Sale
Numai-žemė Pardavimui

Patarimas Publikai!

Business Chances 
Pa rday i m u i BĮzn i a

EXTRA gpecialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučernę 
ir gioseinę, <lel mirties šeimynoj. Par- Ąr jjnaj ka(| su pirkimu, majny- 
duosiu piginu m-KU kainavo fikčenai. | nlu ir p.„,|avilllll turlo mo,Kifiu ,/j.

V!•"* 1y.' ka|ai«. notarialisku raitu padarytum, 
Kiis-iiikp f,S, i‘i'Kinš’’,0’Pld’BI ir laivakorčių siuntimu —

‘S' ! A VISADOS yra patartina kriep- 
.■5rewan i<i-i. tjeg pa8

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma
Viena iš puikiausių Michigan 

, resortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento-

DIDŽIAUS1S BARENAS
CHICĄOJ

Mes turime išvešti tuos karus tuojau | J111 J11’ skylių piivatišku golfo
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master G coach
Chrysler ’27 70 sedan .....
Essex ’27 coach .................
Ford ’27 sedan .................
Flin Big si 
Dodge *26

x ’26 sedan 
sedan .........

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue
7715

’28

So. Halsted St.

coach .................
Dakland Landeau Sedan ’27
Nash *26 coach ............/.....
£ssex ’26 coach ............!....
Chevrolet ’26 4 door sedan
[Juick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO (it KAST 55th ST.

lauku; tik trejetą valandų ke-, 
lionės nuo Chicagos; resortas'] 

$795 garsintas tarp augštos klasės j 
$4951 žmonių ir visų mėgiamas. Gry- 
t?50' n° I)e^no ne^a aP*e $14,000 į 
$525 į metus. Vertas virš $80,000, 

; parduosiu už $68,000.
Taipgi 106 akeriai farma su 

budinkais, inventorium ir sod- 
numi, kuris susideda iš 30 ake- Marųuette Rd., $17,500, Tiktai $2,000 

• • • 4 i , cash, kitus lengvais mėnesini
«rnr.;11Ų v“lsin«« «''ell'SŲ ir 24 ake- mokįjimais. Taipgi krautuvė 
$725 i r
$495 no alfalfo laukų ir derlingų ga- C60i s. ^estemYve/ Republic 4170 
I250 nyklv- 
$450

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West

cash, kitus lengvais mėnesiniais iš- 
j ir 2 

ių kitokių vaisinių medžių, jau- į f,atai P>je St. netoji Kedzie. 
m nlfalfn lanku ir derliumi <rn- a

GARFIELD MOTOR 
COMPANY

Special Bargenai
UUICK HROUGHAH ’27......................
UU1CK 26 Kcdan M«tr (I __ ________
IHEVROLET Landi nu Hi-dan 1027 ....
JOl.E 8 Hadan 1920 ................ ..............
HCDHON COACH '20 ........................... .
i'ACKARD Stele 0 nedali ......... ............
I’AIGE 1926 epoi. nedan .....________
’AIGE Sport ‘24 ....... ............................
/EL1E 8port ................................................ . _
V1I.LYS KN1GHT, 1024 Tour. Cal. Ton $185

Dar 160 IžHirinktmui — 
iAmokėjlrnaiu 

7001 8. Halsted

$950 
$426 
$325 
$350 
$3I»6 
$385 
$425 
$150 

$95
cash arba

Vincmnea 8447

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Juick Std. Sedan ....................... $850
ludson Coach ..............................  $375
Jash Coach ............................... $675
luick 27, Coupe ....................... $1250
lakland Sedan .......................... $600
les garantuojam, kad visi karai yra 
l-1 stovyje. Atdara vakarais ir ne- 
ėlioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
įve., Virginia 1200.

BUICKS 1928 NEW 
20% iki 30% sutaupysit 

Taipgi J00 daugiau geros vertis Chrysle. 
Iij. Našlį, Dodgos, Hudsonų, Oaklanda, Reos, 
hovrolets, Cadlllacs ir tt. Visi karai ga* 
įrituoti. lAniok^jiniats. Visuomet atdara.

2701 W. Madison

M & K Motor Sales
vnicaron nenaius: tr at»akane<«UBt vartotų 
,rų pardavinėtojai, 109 garantuotų vartotų 
irų, 
jvyje, karai p __
;009. Mes turime karų kuris tinka vmo- 
prus reikalams. Cat>b, iAmokšjimaia, mai- 
18.

6811*13 8n. Halsted St.

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži* 
nokit su mumis, mes atliekame vi-1 
sokius pataisymus, {skaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO. 
5201 West Grand Avė.

Kapitalas $500,000.00
3804 So. Kedzie Avė
Tel. Lafayette 6738-6716

Bershire 1321 
MR. PARIS

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% Icomlšo. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 607-8, 
192 N. Clark St. Daarbom 4020.

Farma rubežiuojasi su -----------------
resortu ir turi puikų marketą —--------------------------- ----------
produktams ant vietos per visai Bungalows
vasarų. Parduosiu už $35,000. už

Galima pirkti farma atskirai Dykų
arba farma ir resorta sykiu. Nauji, mūriniai, modemiški bunga- 
Bendra vertybė $125,827.00, & $C° 1 mSnesi‘ Atsišaukit gian’ 
parduosiu už $100,000. Cach' salyer

. ... . .x. ,4358 S. St. Louis Avė. Virginia 042040%, likusius morgiciu.
Geriausis pirkinys! 

sidaryti kooperacija 
žmonių ir visi turės 
mai darbo ir įplaukų, 
tęs greitai. Naujienos, klauskit 
J. šmotelis.

Gah SU-į 5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
iŠ keletos kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka- 

, , rų medinis garažas, cementinis skiepą kanka- pas> Visas naujas trimas, naujos 
Kreipki- grindys, pečiumi šildomas, yra visi 

- - ' rengimai ir apmokėti, $5900 cash, 
i priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
I kėjimo. j «... . - —- -

------- j (|a]yje> 3 kambarių mūrinė rezi- 
120 AKRŲ FARMA, / dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 

Yra 10 karvių, 4 arkliai, visoj/ niaši- tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
nos kas yra reigalinga ant farmų. karštu 
Upė bėga per farmą, geri budinkai, 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
morgičių nėra, mainysiu j Chicagos medžiai, .... >
namą.

3436 W. 64 PI. geriausioje Chica-

dencija, 4 dideli miegruimiai, fron-

6815 S. Ashland Avė. 
Tel. Republic 4570 
Agentų nereikia

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

SAVININKAS turi parduoti mo
derniška 2 flatų mūrinį namą, 7-8 
kambarių, tik $12,000, cash $3000, 
kitus lengvais išmokėjimais.

5933 Normai Blvd. 
Normai 6620

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karštu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri-

, pilnai įrengti, gerame nieelianlAkame į imsiu lotus kaipo (lalj jmokejimo. 
yje, karai parduodami nuo $180 iki '

i

)O1)GE ”27, Sedan .......................
IU1CK ‘27. Sedan ........ ............
AD1LLAC V-Gl, 7 puh. Sedan 
A1HLLAC V-til 5 pas. Coupe 
.UHIKN lltld Hport Sėdau ......
IASH ‘28 Sedan ...........................
IUDSON "20 Coach .....................

Visi karai garantuoti. lAmokčjitnuia 
2800 So. Halsted St. 

Atdara visada

$425
$060
$000
$050 :
$050 i
$950 |
$396

Savininkas
2624 W. 51 st St. 

arba
Telephone Hemlock 7178

10—192G-27 coupes ir sedans. For- 
i puikiausiame stovyje, $75 jmokė-TURIU parduoti savo Freshman Į tj 7020 S. Halsted St. 

console radio labai pigiai. Labai rei- j 
kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. j 
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd 1 
apt. ar Tel. Republic 7279.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

i NASH COACH 1920. 6 panažlerių, pilnai 
ironątaH, puikus ballon t ajerai, labai šva
rus. 90 dienų garantuotas, $396, 

FINaNCE CO.
7001 Stony Island., Fairfax 8080, 

atdara vakarais arba nedalioj

®.u MES MOKAME brangiai už jūsų 
senus rakandus, pečius, kaurus ir

į OLSMOBILE 1927, landeau sedan, 
kaip naujas, $790. Chandler 70 coach 
A-l, $625. A. L. Argo. Hemlock 8084

li

nuo 
tik 
va-

PAJIEŠKAU Onos Dirvelis, girdė
jau kad gyvena Racine arba Kenosha, 
Wis. ,tun svarbų reikalą. Ji pati ar
ba kas kitas, meldžiu duoti žinią ant 
šio adreso: Wm. Yancher, P. O. Box 
422, Beaver Dam, Wis.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas aht farmų kuris mėgsta far- 
mų darbą. Wm. Klovas, R. R. 3, 
Thorp, Wis.

REIKALINGAS bučeris patyręs 
tame darbe. Turi mokėti lenkiškai ir 
angliškai. 3423 S. Morgan St..

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie naujo ir seno darbo. 5748 W. 
Division St. Tel. Mansfield 2949.

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St 

Seeley 5683

PEERLESS, 1926, 5 pas.sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuojau parduoti. 
Reikia tiktai biskį Įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui, 
iki gegužio 1 dienos, 
tuojau.

4 
5 
G 
7

Jie 
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pi 
loto bile kokios

Sekami 
Koncesijos 

Kraustykitės

$5300
$7300
$7500
$7950

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sią kainą. Taipgi parduodame gorus 
rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1857 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

BARGENAS, 3 šmotų parloro se
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas. 3 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio, 
kaurų, liampų, skubėkit) apleidžiu mie
stą. 7718 Cornel Avė. Regent 2273

MCDERMONT MOTOR SALES
Vieni 1A ChieaffOH H<>niaUHii) vertelgų, turi 

60 iinnji) ir vartotų karų, viHokių lAdirbyn- 
i'ių. $60 iki $2000. Viki karai garantuoti, 
riedi arba iAniokAjimaiH.

7130 S. HalKted St. Triangle 9330

kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas 
kambarių namas
randasi prie ecmentuotos gat-

I mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

KONTRAKTORIAUS BARGENAI 
prie 73 St. 2 blokai nuo Western Avo., 
bungalow lotas tik $800, savininkas aplei
džiu

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI delikatesen ir ža
vių krautuvė, geras, senas biznis, 
2002 W. 22 St.

miestą.
FULTON. 

K‘217 So. Halste<l St.
Vineennes 1847; Stewart 6700

vandeniu šildomas, lotas 
i 

___ didelė vieta dėl žaidimų 
tik % bloko tolumo, 1% bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER 
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
dų $73 į mėn., $500 cash, kaina 
84,700, savininkas.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St.

Yards 0807

Bungalow už 
$1000

ir po $75 j menesį. Skam- 
ir tai yra tiesa, ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 
ant jūsų loto gražų, mo- 
namą. Visas namas bus iš 

i vėliausiais įrengimais kny-

įmokėjus 
ba gerai 
nija yra 
pastatys 
dernišką 
plytų, su _
gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis
kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company 

10838 S. Talman Avė.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 
ki langai, murinės ugnavietės, kny- 

' gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa
sirinks sau fikčerius. Hoifman vapor 

I heat, su Arco boileriu, prosinimui 
į lenta, su grindimis viškai, 2 karų 
garažas, 1 blokas iki naujos mokyk
los, kaina tiktai $8950. Pardavimui 
per budavotoją.

Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triapgle 6090

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BROS. 
640 East 61st St.

SUTAUPYKIT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotų, Velour, Mahair, 
Linen Frieze. $50 ir daugiau. Pada
ryti musų dirbtuvėj; nauji ir 
rantuoti.

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING 

2136 W. Madison St.

ga-

CO.

PIGUMAS. Gražus riešutinis se
tas valgomo kambario, miegruimio 
ir seklyčios, karpetai, radio ir t. t.

6749 S. Peoria St., Normai 7521

PARDAVIMUI rooming house 13 
kambarių, — 1116 W. \Vashington 
Blvd. Parduosiu pigiai, nes savinin
kas mirė. Tel. Roosevelt 3146.

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043V6 Armitage Avė. 

Spauuding 4266

PARDAVIMUI 3 kėdžių barbernė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
arba pusę, pigiai. 2404 W. 46th PI.

MAISTO ŠAPA, grosernė, smar
kiausiame biznio bloke geriausiame 
kitehinet ir flatinių namu distrikte, 
South Side, Hyde Park. Viskas nau
ja, nebrangi renda, geras lysas, čia 
galima uždirbti dauję pinigų, aukš
čiausios rųšies fikčenai, daug stako, 
įrengimas kainavo virš $4000, dėl 
labai svarbios priežasties turiu par
duoti tuojau. Atiduosiu viską už 
$2000 arba už gerinusį pasiūlymą. O 
jei norėsite, nukraustysim j jūsų 
apielinkę, 1331 E. 53 St., sekami 
nuo kampo Kemvood.

$5000 Žemiau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

lotai, S. W. Cor. California Avė. ir 
44 Street, gera vieta dėl aptiekos, 
ir kitokiam bizniui. Vieta apgyven
ta lietuvių, vokiečių ir lenkų.

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, geroj vietoj. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip ren
da. Puiki proga įsigyti nuosavybę.

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St.
Tel. Victory 6122

BARGENAS, 2 fl. namas, tik $7500 
stikliniai porčiai, naujas cementinis 
skiepas su $1000 cash galit veikti. 
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Prospect 
6064.

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
budavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

PARDAVIMUI 2 po 5 kam
barius, 3 karų mūrinis gara- 
džius.

6725 So. Rockwell Str.
Kaina $14,000. Atsišaukite

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 W. Marquette Rd.

PARDAVIMUI 8 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mūriniu 
pamatu, krautuvė ir flatas, lysas W 
metų, {plaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine Avė. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai ncatsišaukite.
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Sewing Machine 
Siuvamos Mašinos

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Financial
Finansai-Paskolos

Tarp Chicagos 
Lietuvių Help Wanted—Malė

Darbininkų Reikia

Iš S. L. A. darbuotės
ŠIRMOS klesos karpenterystes, 

darbas. Užgan&linimas garantuoja
mas.

Tel. Kedzie 7166

SLA. 6-to apskričio komisijos 
susirinkimas

SI.A. 6-tas apskritys rengia 
bendrą jaunuolių koncertą ge
gužės 13 dieną Lietuvių Audito-

PERKRAUSTOME 
j visas miesto dalis, nebrangiai.

HARVEY & CO., 
Not Ine.

1357 W. Lake St. Monroe 0056 
Vakarais Monroe 6629

PIRMUS IR ANTRUS
Morgičius Parūpinę Lengvomis 

Išlygomis. •Viešas Notaras
J. J. Hertmanavičius

809 W. 35th St.
(Fabian X Co.)

PERKAME

REIKIA patyrusių operatorių prie 
sekamų mašinų, lathe eutters, mil- 
ling, borring mlll. Visokios rųšies 

kai 
už-

ling, borring mlll.
mašinų opeiatoi iij. Turi turėti 
kuriuos įrankius. Turi mokėti 
statyti savi) darbą.

ADVANCE RUNELLY (X). 
Rutile Creek, Mich.

Phone Battle Creek 8117

LIETUV1Ų atidai. Nusipirkit siuva
mą mašiną. Pasirinkimas Singer ma
šinų ir pertaisytų, $10 ir daugiau ar 
išmokėjimais. 4251 Cottage Brovė Av.

’Automobiles

Praeitam lapkričio suvažiavi
me svarstyta apie busimą jau
nuoliu koncertą. Kuopų delega
tai nuoširdžiai pasižadėjo. iš
platinti tikietus; geras skaitlius 
delegatų pasiėmė tikietų, 1x4 
nekurie pareiškė, kad kuopoms 
butu pasiusta. Kaip atrodo, tai 
pas visus esama gero noro ir 
linkėjimų, kad šis bendras jau
nuoliu koncertas duotu gerų pa-

Bridgeport Painting 
& Hardware Co. 

tfalevojam ir popieruojam. 
<om maleva, popferą, stiklus ir t. t j 

3149 So. Halsted St. 
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČI0N1S, Sav.

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame

REIKIA shearmenų į geležies at
karpų jardą. Atsišauki!. People’s 
Iron & Metai Co. 5835 S. Loomis 
Blvd. Wentworth 6754.

MES iiž.niokfirtnin cnrti už Juru nntomo- 
billų, viRokhi IMIrby«Ch| ir monollt). Mes 
mokėsimo daugiau negu Blun Book vertė.

ATLAH MOTORS Ine.
0030 Cottago Gruvo Avė.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

EXTRA specialis bargenas. Savi
ninkas priverstas parduoti bučernę 
ir groMerne, dėl mirties šeimynoj. Par
duosiu pigiau negu kainavo fikčeriai. 
Geras biznis ir geroj vietoj. Yra gy
venimui kambariai iš užpakalio. At
sišaukit tuojau. 8043 S. Racine Avė. 
Stewart 1422.

Real Estate For Sale
NamaLžemė Pardavimui

Patarimas Publikai!

U11 ai- AugŠčiausiaa kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

10 DIENŲ 
IŠPARDAVIMAS

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Resortas ir Farma

Ar žinai, kad su pirkimu, mainy
mu ir pardavimu turto, morgičiu rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pas

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th St., Chicago

Boulvard 0611-0774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 

KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

TAISOME KAMINUS, 3 prakiu- 
cimus užtaisomo už $3. Darbas ga
rantuotas.

C. MOSER 
625 West 48th Place 

Yards 1034

NAUJIENOS

1739 So. Halsted St.
Chicago, Dl.

REIKALINGA senyva moteris kuri 
vakarais pabūtų namie, dieną gali ei
ti dirbti. Duosiu kambarį dykai. Ga
lima matyti nuo 8 ryto iki 4 vai. po 
piet, 5807 So. May St. 1 fl. Went- 
worth 5077. E. Burtashuk.

Viena iš puikiausių Michigan 
iresortų, su namais, gyvuliais, 
paukščiais ir turtingu invento- • 1 • • • a • m • •

Komisija iš penkių surengi
mui šio koncerto turės posėdį 
trečiadienio vakare, kovo 28 d., 
p-nios Krasauskienės kamba
riuose apie 8 vai. vakarą. Čia 
primenu, kad tie gerb. mokyto- 
jai-vedėjai chorų, pasistengtų 
dalyvauti šiame posėdyje, ku
riuos komisija kvietė pirmiau. 
Jau laikas rengtis prie progra
mų. Todėl kaip komisijos na
riai, taip ir mokytojai, atsilan
kykite Į ši posėdį.

—K. J. Semaška.

MES išvalysim jūsų kaurus ir pa
taisysim juos. Ekspertų patarnavi
mas, nebrangios kainos. Pabandykit 
pas mus.

ASHJIAN BROS.
2101 E. 71st St. Dorchester 0009

A. OLSZEWSKI
8241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Victory 0562 
Daro paskolas ant

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

▼akaras

REIKALINGOS patyrusios parda
vėjos Departmentinėi Krautuvėj, ku
rios kalba lietuviškai ir lenkiškai. 
Turi turėti gerą rekomendaciją. At
sišaukite: Salh’.s Department Store, 
2110 W. 22 St.

REIKIA moteries ekstra darbui. 
Apielinkės propozicija. Alga ir ko
misas. Standard Jevvelers, 3635 So. 
Halsted St.

PRIEŠ pavasarj namų taisymą 
irstai- 

; ar-
plasterinimą arba lopymą, per 
some ir malevojame. Atsišaukit 
ba telefonuokit.

WH1TTING & SON,
Norman 1792, 6948 S. Princeton av.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname Jums $100, $200, 
arba $300, imame legali nuošim-1

; ti. Pinigus gausite i 12 valandų.
Industrial Loan Service

1'7OC XV Ava

REIKIA 5 patyrusių moterų sor- 
tavimui skudury. H. Dray. 1447 Blue 
Island Avė.

REIKIA ptyrusios operatorkos prie 
i dresių. 1326 Milvvaukee Avė.

Rytoj —• paskutinis 
art. Pilkos vai

dinimas

UPHOLSTERING, popieravimas, 
pertaisymas. Mes atliekam tik ge- 
riausj darbą. Atsišaukit pas mus dėl 
geriausio patarnavimo. Suteikiam ap- 
skaitliavimus. Kas reik dastatom.

NORTHMORE UPHOLSTERING 
SHOP,

6409 North Leavitt St.
Tel. Briargate 6815

PLUMBERIS — garo ir karšto 
vasdens apšildymas įvedamas.

Nebrangiai.
Kedzie 6864

“Tuš-

.1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Avė. For Rcnt

MODERNIŠKA krautuvė rendon,
.w. . . . • > • netoli Robey, geras kampas, 26x79,Morgičiai pirmi ir antri garu šildoma, tinkanti bile ’ kokiam

bizniui. 2005 W. 51 St. Prospect 73336 nuošimčiais padaromi i 24 
vdlsndHH.

Musų išlygos bus jums naudingos. | RENl)AI bekarnė, geroj vietoj.
>2616 W. 69 St., Chicago, III.

8335 So. Halsted St.’

D1DŽIAUSIS BABENAS
CHICAOJ

Mes turime išvešti tuos karus tuojau | f’UJT1’ 9 skylių privatišku golfo 
Chrysler karai atpiginti beveik 

per pusę
Buick ’27 master 6 coach
Chrysler ’27 70 sedan .....
Essex ’27 coach ................
Ford ’27 sedan .................
Flin Big six ’26 sedan ..
Dodge ’26 sedan .............Dodge ’26

7715 So. Halsted St.

Pontlac ’28
Oakland Landeau Sedan ’27
Nash ’26 coach ............g.....
Essex ’26 coach ............:....
Chevrolet ’26 4 door sedan
Buick ’25 Master 6 touring

JEI NORIT IŠMOKĖJIMAIS

45 TO (ii EAST 55th ST.

GARFIELD MOTOR I arba farmą ir resortą sykiu. Nauji, mūriniai, moderniški bunga-

coach

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 
bungalow ir dviejų karų gara
žas, galima nupirkti lengvais 

! išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avcnue

lauku; tik trejetą valandų ke-j 
ilionės nuo Chicagos; resortasĮ

$795 i^ars‘ntas tai’P augštos klasės 
$495 žmonių ir visų mėgiamas. Gry- 
Pfn!no Pe^no neša apie $14,000 į 
$525' motus. Vertas virš $80,000, 

; parduosiu už $68,000.
Taipgi 106 akeriai farma su 

budinkais, inventorium ir sod-, 
numi, kuris susideda iš 30 ake- Marųuette Rd., $17,500, tiktai $2,000 

$595 i va,sin8U STCipsų ir 24 ake- mokėjimais. Taipgi krautuvė i 
$725il’ių kitokių vaisinių medžių, jau- flatai prie 63 St. netoli Kedzie. 
$495 no alfalfo lauku ir derlingu ga- q ia'L

PARDAVIMUI 4 flatų, prie West _ ■ ; - ‘ / i
| cash, kitus lengvais mėnesiniais iš- 

ir 2

$325
$250
$450

no alfalfo laukų ir derlingų ga- 660t S. Westem Avė. Republic 4170 
nykių. Farma rubežiuojasi su 
resortu ir turi puikų markotą 
produktams ant vietos per visai 
vasarą. Parduosiu už $35,000.

Galima pirkti farmą atskirai

Bungalows 
už

Dyką

COMPANY

Rytoj bus pakartotos 
čios pastangos.” Tai paskutinis 
art. Pilkos pas mus vaidinimas, 
nes už dviejų savaičių jis atsi
sveikins su Cbicaga ir išvažiuo
ja su maršrutu per kolonijas ir 
gegužės mėn. jau visai aplei
džia Ameriką. Taigi, — “Tuš
čias pastangas" turėtumėm vi
si pamatyti, nes veikalas su
teiks mums ne tik pasismagini
mo ir porą linksmų valandų, 
bet pa rodys dabartinės Lietu- 
Vos pažangą hvi pasikeitusias 
gyvenimo sąlygas. Apie patį 
veikalą netenka kalbėti plačiau, 
pasisekimo garsas plačiai pa
sklido po Chicagos platumas. Ir 
vaidinimo atveju—tai bene ge
riausiai nusisekęs 
šiais metais.

Atsiminkime — 
vakare paskutiniu 
mos

MALEVOJU, dekoruoju. Nebran
gios kainos, gaukit mano apskaitlia- 
vimą. T. E. DANIELS, 1412 Irving 
Park Blvd., Wellington 3377.

ATYDAI LIETUVIU
ttllklt savo malevojimi) ir dekoravimu per 
•kgpertua. Dykai apskaitiiavimaa. Nuo lai- 

ko arba kontraktainis darbas. Važiuojam 
bile kur Chicago) arb priemiesčiuose.

J. J. SHAKENMAER 
919 .Milwaukee Avė. 

Brunswick 7397

MARKS MOTOR SERVICE
Abelnas pristatymas siuntinių ir, 
pilnų vežimų. Greitas patarnavimas' 
bile kur.

819 W. Adams St. 
Monroe 1946

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

vaidinimas

MALEVOJU, popieruoju ir calcim. 
$5 už kambarj.

Telefonuokit
Diversey 5067

rytoj 8 vai. 
kartu stato-

Tuščios pastangos” C. S.
salėje. Jžanga nuo 50c ’

iki 1.50. — Automobiliams bus j Sies., 
apsauga.

M A LEVO JU, popieruoju, craftex, 
tiffany darbas garantuotas. Darbas 
ir materiolas pigiai.

Tel. Ardmore 1073

CEMENTINIS DARBAS, marini
mas ir karpenteriavimas visokios rų- 

, bile kur Chicagoj ir priemies- 
' čiuose. Teikiam apskaitliavimus. 
j Aaron Miller, 2913 N. Sacramento 

Avė. Phone Irving 7909.

ClASSIFiEDaliS.Į
BREWER’S MATTRESS

ir upholstering ša pa. Mes mat rasų 
Į specialistai, r-1------ ' —

lįi namus.

ig sapa. .vieš mairasų, 
Paimam ir pristatom j I

Miscellaneous
įvairus

644 E. 43 St. 
Drexel 2287

PASKOLINSIM nuo $50 iki $300 
už nuošimčio ir lengvais išmokė-, 
jimais. Paskolas suteikiam j 24 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St.

Tel. Armitage 1199

vai

Special Bargenai
BUICK BROUCHAH '27 ......................
BUICK 25 sedan Matr (I .............. .......
CHEVROLET Landeau eedan 1927 .... 
COLE 8 endan 192(1 ........................... ...
HUDSON COACH 26 ...............................
BAČKA RD Sgle 0 sedan ___________
BAIGĖ 1925 epoi, sedan „...?_______
BAIGĖ Sport ’24 ...................................
VEL1E Sport ................................................
NVH.LYS-KNIGHT. 1924 Tonr. Cal. Top $185 |

Dar 160 lAsirlnkimul — cash arba 
lAmokAjimais

7601 S. Halsted Vinccnnes 8447

Musical Instruments
Murikoe Instrumentai
ŠOKIŲ ORKESTRĄ

Dykai orkestrą ir benas mokyk
los studentams. Biskį damokėti ki-

i tiems. Privatiškos instrukcijos vi- 
' siems instrumentams per patyrusius 
' mokytojus.

TOM BBOWN
PASKOLOS ANTRIEMS BAND AND ORCHESTRA SCHOOL 

MORGIČIAMS 34 W. Lake St.
Turime užtektinai pinigų. Pigios Phone State 0796
kainos, lengvi išmokėjimai. Taipgi. ________________________________ _
kJ>mi.si>kl $30° UŽ 2,/i nuošimčių’ be ! PRIVATIŠKAS žmogus parduoda 

fiVORfit’ knpppr gerai žinomą grojiklį pianą, kaip2739 West DMon St. i *100- «“»>• ki,us i

Phone Brunswick 8968 . Richmond s,„ 2 fintą,

LABAI ŽEMA MOKESTIS
Už pirmus ir antrus morgičius. 

Greitas patarnavimas — construc ' 
tion paskolos.

METROPOLITAN BOND & 
MORTGAGE CO.

134 N. La Šalie St., 
Room 2006

Dearbom 4636 — State 5864.

Už GERIAUSI < ’ . * \ 
. numirksite mano grojiklį pianą, ne
turiu vietos naujame name, turiu 
parduoti tuojau, parduosiu už $100 į 
— ’/z cash, kitus J 60 dienų. Reikia 

i pinigų persikraustymo išlaidoms.
GEORGE SCHIRER, 
6512 S. Halsted St.

MES darome 2 morgičius ant j 
South 1 m pro ved Real Estate. §500 
iki $5000. 

<171 4 KITA M A

T, J ’ 4 I- a?ioroor7AA ,ow> l mėnesį. Atsišaukit šian-Bendra vertybe $125,827.00, die.
parduosiu už $100,000. Cach' SALYER
‘ , ... . .v. ; 4358 S. St. Louis Avė. Virginia 042040%, likusius morgičiu.

Geriausis pirkinys! I Gali su
sidaryti kooperacija .
žmonių ir visi turės pakanka- pa<J 
mai darbo ir įplaukų. Kreipki-. 1 ... I —a* čir nnz. i’

1 ' įrengimai ir apmokėti, $5900 cash,
į priimsiu tuštį lotą kaipo dalį įmo- 
' kėjimo.
; 3436 W. 64 PI. geriausioje Chica
gos dalyje, 8 kambarių mūrinė rezi
dencija, 4 dideli miegruimiai, fron- 

inaši- tinis porčius, su langais ir sieteliais, 
______ __  i vandeniu šildomas, lotas 

Upė bėga per faimą, geri budinkai, 48x125, gražioj vietoj, yra vaisiniai 
didelė vieta dėl žaidimų 

tik Va bloko tolumo, 1*/^ bloko nuo 
geros transportacijos, kaina $11,000, 
už

$1150
$425
$325
$350
$306
$386
$425
$160 |
-S5|tės greitai. Naujienos, klauskit 

J. šmotelis.

SPECIALIAI! SPECIALIAI
Buick Std. Sedan ........................ $850
Hudson Coach ..............................  $375
Nash Coach ............................... $675
Buick 27, Coupe ....................... $1250
Oakland Sedan ............................ $600
Mes garantuojam, kad visi karai yra 
A-l stovyje. Atdara vakarais ir nc- 
delioj, Faget Buick Co., 4400 Archer 
Avė., Virginia 1200.

BUICKS 1928 NEW 
20% iki 30% sutaupysit 

TalpKi 1OO daugiau geros vertės Chrysle- 
' rių. Nash, Dodgos. Hudsoiui, OąklandH, Keos,

Chcvrolėta, Cadiliacs ir tt. Virt karai — fasn pasiūlymą rantuoti. ISmokėjlmals. Visuomet atdara, 
2701 W. Madison

•ra-

! 5 KAMBARIŲ medinė rezidencija, 
iŠ keletos a kambariai apačioj, 2 viršui, 2 ka- 

1 rų medinis garažas, cementinis skle- 
, visas naujas trimas, naujos

—_— ---------------------------r
120 AKRŲ FARMA, ' 

Yra 10 karvių, 4 arkliai, viHOh/ ....... F
nos kas yra reigalinga ant farmų. karštu

morgičiu nėra, mainysiu j Chicagos medžiai, 
namą.

6815 S. Ashland Avė. 
Tel. Republic 4570 
Agentų nereikia

Real Estate For Sale 
______ Nam a i - Že m 8 Pa rday i m u i _, _,,

SAVININKAS turi parduoti mo
dernišką 2 flatų mūrinį namą, 7-8 
kambarių, tik $12,000, cash $3000, 
kitus lengvais išmokėjimais.

5933 Normai Blvd. 
Normai 6620

mažiau negu pusę.

HARRIS& UNGER
3310 W. 63rd St.
Hemlock 6263

20% PIGIAU 
ant visų instrumentų 

! Garantuotas sutaupymas ant 
nių, pučiamų ir struninių instrumen- 

MES darome 1, 2 ir 3 morgičius. tų, vartotų ir nauju. . 5r~: u;1': 
primokėjus mes išmokinsime jus gro
ti bile kokiu instrumentu.

I MR. MACKIE
3209 N. Ashland Avė., 3rd lubos 

Tel. VVellington 1146

WINTON AND NARTEN
6829 S. Halsted St.

Eightecnth Bond & Mortgage Co. 
1618 W. 18th St. 

I. F. l)ankowski, pres.
C. T. Dankowski, ižd.

5506

SKOLINAM PINIGUS
1 ir 2 Morgičiains

J. A. REDL1N, .
S. Albany Avė. Hemlock

Radio

bresi-

M & K Motor Sales
emcniroB «enaiu«; ir atsakanč.ausl vartotų karų pardavinėtojai, lOO rarantnotų vartotų 

karų, pilnai IrvnKti, gerame niochaniAkame 
Htovyje, karai parduodanti nuo $180 
$2000. Mea turime karų kuris tinka 
kiemu reikalams. Cash, limokėjimaia, 
nais.

0811-13 So. HaUtnd St.

t

..„nio j 
Iki ' 

V1BO- j 
tnai-

Taipgi biskį DODGE ’27, Sodan .......................- 1 t* ‘ BUICK *27. Sodan .......... ............
CADILLAC V-Ul, 7 paH. Sedan 
CADILLAC V-ttl 5 pati. Coupe 
AUBI KN (1(1(1 gport Sedan ......
NASH Sedan ...........................
HUDSON ’2(J Coach ...................

Virt karai garantuoti. lAmokSjimula 
26(10 So. Haliited St.

Atdara viuada

$426 I 
$650 I 
$000: 
$050 
$(I5O i 
$950 | 
$395 ,

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, 2 krautuvės, 1 flatas, 2 ka
rų mūrinis garažas, karstu vande
niu šildomas, bizniavas namas, pri
imsiu lotus kaipo dalį jmokėjimo.

Savininkas
2624 W. 51 st St.

arba
Telephone Hemlock 7178

BARGENAS — 2 flatų medinis 
namas, po 2-6 kambarius, vanos, pe
čiais šildomas, 2 karų garažas, ren- 
<lų $73 j mėn., $500 cash, kaina 
84,700, savininkas.

JOS. W. HOUGH & SON. 
4213 So. Halsted St.

Yards 0807

10—1926-27 coupes ir sedans. For
dai puikiausiame stovyje, $75 įmokė-

0152 TURIU parduoti savo Freshman! ti?* 7O2o'’Š7"Halsted SL
1—11-B console radio labai pigiai. Labai rei- Į J___________________

I 1 M. —I A « 1 J* • 4- A «

G. A. BENTZLEY
GROTAI dėl visų garu ir vandeniu i ... Patarnavimas upholstering -ftilrkUIa 

šildomų boilerių, furnas ir gasinių Visas darbas garantuotas. AtsiŠau-. j,— 
pečių ir taisymas jų.
Stove Repair VVorks, 3110 Went- J Buckingham 06 < d.
worth Avė. Phone Victory 9634.

Bungalow už 
$1000

ir po $75 į mėnesį. Skam- 
ir tai yra tiesa. Ši kompa- 
viena didžiausių Chicagoje, 
ant jusu loto gražų, mo- 
namą. Visas namas bus iš 
vėliausiais įrengimais kny

gynas, ugnavietė, bufetas, įmūrytas 
plumbingas, vandeniu šildomas, vis-

i įmokėjus 
lia gerai

j nija yra
> pastatys
dernišką
plytų, su

plumbingas^
Kas kas reikalinga modemiškam na
mui. Neužmirškite, atsilankykite ir 
pamatykite musų modelinį namą.

Mes duosime jums radio, skalbi
mui mašiną arba indams plovimui 
mašiną dovanų, jei pirksite musų 
vieną namą.

Carlson Construction 
Company

10838 S. Talman Avė.

ATYDAI LIETUVIŲ
Mes turime keletą visai naujų bun- 

galow, kuriose dar niekas negyveno. 
Mes priversti juos tuoiau parduoti. 
Reikia tiktai biskį įmokėti, o kitus 
labai mažais išmokėjimais. Sekami 
namai yra pardavimui. Koncesijos 
iki gegužio 1 dienos. Kraustykitės 
tuojau.

4
5
6
7

Jie
vės. tik 3 blokai nuo Grand Avė.

Taipgi mes pabudavosime ant jūsų 
loto bile kokios rųšies bungalow ar- 
ba 2 flatų namą, kokį norėsit.

Matykit savininką ir budavotoją

J. COLEMAN
2104 N. Harlem Avė.

kalingi pinigai. Atsilankykit šiandie. K
Gretzner, 5600 S. Fairfield Avė., 2nd |re^Ata.H puiAkų“ ffiok ufe“!.1 
apt. ar Tel. Republic 7279. rus. 9O dienų fąrantuoU^, $3

Personai 
 Asmenų Ieško 

VELTUI 
Patentai, Vaizboženkliai, Copy- 

wrights. Rašyk žiandie. Patentų)
‘a kreipkitės prie manęs
užsitikėjimiL Teisingas 

_____ i patarnavimas.
B. Pelechowicz 

Registered Pateut Attomey, 
2310 W. Chicago Avė. 

Dept. 7 
Chicago, Dl.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

.................... _ " įasatlerių, pilnai 
labai 6va- 

. .__  . _____$305.
FINaNCE co.

7001 Stony Island., Falrfax 8030. 
atdara vakarais arba nedalioj

$5300
$7300
$7500
$7950

aSS * kiam bile kur 3546 N. Ashland Avė. I P«nu užsitikėjimu.
„ i Huckincrham 0675. Greitas patarnavimas.

8.u MES MOKAME brangiai už jūsų 
ir senus rakandus, pečius, kaurus ir

> t. t

OLSMOBILE 1927, landeau sedan, 
j kaip naujas, $790. Chandler 70 coach 
A-l, $625. A. L. Argo. Hemlock 8084

kambarių namas '. 
kambarių namas . 
kambarių namas . 
kambarių namas .
randasi prie ecmentuotos gat-

ATYDA Lietuviams dėl gerų le- 
daunių. {dedam ledaunes.

Atsišaukite
CARBONDALE MACHINE CO.

222 W. Kinzie St
Superior 2055-56

—————A
Financial

Finansai-Paskolos

BR0WN FURN. CO. 
1741 W. Madison St 

Seeley 5683

PEERLESS, 1926, 5 pas.sedan, išrodo 
kaip naujas, kainavo virš $1700, kaina 
$695,Burke Motor Sales 3512 Archer av

STOGŲ dengimui materiolas, rau
donas ir žalias, slate, $2 roleliui, bal
ta maleva, $1.75 galionui. Vinys, ce
mentas ir tt. 2553 W. Madison St. | 
Seeley 6065.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILEK BROS. & CO.
1647 W. 47th St

ATYDON LIETUVIŲ
Ar jums daro trubelio vidurinės 
gos, jei taip, tai bandykit

ROXffi HERB TONIC'
Gamtinės puikiausios gyduolės

li

Educational
Mokyklos

NEREIKIA PATYRIMO
Reikia išsimokinimui ignition ir me
chaniško darbo prie visokių karų. 
Jei neturit darbo, tai galėsit dirbti 
kol išsimokinsit. Dienomis arba va
karais.

SIMPLEX AUTO SCHOOL
2016-24 W. Van Buren St.

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai

Paskola suteikiama 
j vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

Gamtinės puikiausios gyduolės nuo 
vidurinių ligų, jos turi savyje tik 
gryniausius žiedus. Parduodamos va
dovaujančiose vaistynėse.

Arba
ROXY REMEDY CO.
1460 W. Madison St., 

Haymarket 4219.

Mes perkame visus senus ir var
totus rakandus ir mokame geriau
sią kainą. Taipgi parduodame gerus 

1 rakandus pigiai. Harvey and Co. 
1357 W Lake. Monroe 0056 arba va
karais Monroe 6629.

BARGENAS, 3 šmotų parloro se
tas, 8 šmotų valgomo kamb. setas, 3 
šmotų miegruimio setas, Erla Radio, 
kaurų, liampų, skubėkit) apleidžiu mie
stą. 7718 Cornel Avė. Regent 2273

MCDERMONT MOTOR SALES
Vieni iA ChicaroH seniausiu vertelgų, turi 

5(1 naujų ir vartotų karų, visokių Italirbys- 
t'ių. $50 iki $2O(»O. Visi karai garantuoti, 
cash arba iAtnokėjimais.

713(1 S. Halsted St. Triangle 9330

Business Service
Biznio Patarnavimas

INTERNATIONAL
INVESTMENT
COPORATION

PAJIESKAU Onos Dirvelis, girdė
jau kad gyvena Racine arba Kenosha, 
Wis. ,turi svarbų reikalą. Ji pati ar
ba kas kitas, meldžiu duoti žinią ant 
šio adreso: Wm. Yancher, P. O. Box 
422, Beaver Dam, Wis.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

VARGOMO kambario setas, $5, 
ledaunė, $3, lovos $2, seklyčios se
tai, $15 ir daugiau. Victrolos, bufe
tai, virtuves setai, pusryčiams setai, 
dreseriai, $5. Rašymui stalai, mažos 
liampos $2, pianai $25. Virtuvės ca- 
binet $8, gasiniai pečiukai, $6 ir dau
giau, supamos kėdės, $1 ir daugiau. 
Vaikams vežimukai, doufolds, congo- 
leum patiesalai, vanitys, gras patie
salai $2.

SCHWARTZ BRUS. 
640 East 61 st St.

Business Chances
- - --- - --

PARDAVIMUI delikatesen ir žu- 
vių krautuvė, geras, senas biznis, 
2002 W. 22 St.

-- ---------------- ......................... - . .....
PARDAVIMUI rooming house 13 

kambarių, — 1116 W. Washington 
Blvd. Parduosiu pigiai, nes savinin
kas mirė. Tel. Roosevelt 3146.

PARDAVfMUI 3 kėdžių barbemė, 
senas ir geras biznis. Pigiai. 10722 
So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 2 kėdžių barbernė 
arba pusę, pigiai. 2404 W. 46th Pi.

KONTRAKTORIAUS BAROENAI
Erie 73 St. 2 blokai nuo Western Avė., 

ungalow lotas tik $800. savininkas aplei
džia miestų.

FULTON. 
8217 So. Halstcsl St.

* Vinoennes 1847; Stewart 6700

PARDAVIMUI — 12 arba 6 flatų 
namas arba mainysiu. Pamatykit 
juos šiandie, puikus bargenas.

D’ALESANDRE
3043^ Armitage Avė. 

Spauuding 4266

ATYDA BUDAVOTOJAMS
Ar jus manote apie tsatymą arba 

taisymą namo? Jei taip, tai susiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi-1 
sokius pataisymus, įskaitant plum-1

Kapitalas $500,000.00

3804 So. Kedzie Avė

REIKALINGAS pusamžis darbi
ninkas aht farmų kuris mėgsta far- 
mų darbą. Wm. Klovas, R. R. 3, 
Thorp, Wis.

bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus į du metus išmokėji
mais. Užganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
MR. PARIS

Tel. Lafayette 6738-6716 REIKALINGAS bučeris patyręs 
tame darbe. Turi mokėti lenkiškai ir 
angliškai. 3423 S. Morgan St.,

SUTAUPYKIT 50% už seklyčios 
setus, 2 ir 4 šmotu, Velour, Mahair, 
Linen Frieze. $50 ir daugiau. Pada
ryti musų dirbtuvėj; nauji ir 
rantuoti.

Atdara vakarais
NEW YORK UPHOLSTERING 

2136 W. Madison St.

ga-

CO.

HELBERG Bros, turi pinigų pas
kolinti dėl 2 morgičiu už 4% komišo. 
Taipgi pirmi morgičfai. Room 6t7-8, 
192 N. Clark St. Daarbom 4020.

REIKALINGAS patyręs siuvėjas 
prie naujo ir seno darbo. 5748 W. 
Division St. Tel. Mansfield 2949.

PIGUMAS. Gražus riešutinis se
tas valgomo kambario, miegruimio 
ir seklyčios, karpetai, radio ir t. t.

6749 S. Peoria St., Normai 7521

MAISTO SAPA, grosernė, smar
kiausiame biznio bloke geriausiame 
kitehinet ir flatinių namu distrikte, 
South Side, Hyde Park. Viskas nau
ja, nebrangi renda, geras lysas, čia 
galima uždirbti daug pinigų, aukš
čiausios rųšies fikčeriai, daug stako, 
įrengimas kainavo virš $4000, dėl 
labai svarbios priežasties turiu par
duoti tuojau. Atiduosiu viską už 
$2000 arba už gerinusį pasiūlymą. O 
jei norėsite, nukraustysim j jūsų 
apielinkę, 1331 E. 53 St., sekamtf 
nuo kampo Kemvood.

$5000 Žemiau Kainos
PARDAVIMUI biznio kampas, 2 

lotai, S. W. Cor. California Avė. ir 
44 Street, gera vieta dėl aptiekos, 
ir kitokiam bizniui. Vieta apgyven
ta lietuvių, vokiečių ir denkų.

3 flatų medinis namas, su beis- 
mantu, geroj vietoi. Kaina $5500. 
Inmokėti $1000, likusius kaip ren
da. Puiki proga įsigyti nuosavybę.

V. M. STULPINAS
3255 S. Halsted St.
Tel. Victory 6122

BARGENAS, 2 fl. namas, tik $7500 
stikliniai porčiai, naujas cementinis 
skiepas su $1000 cash galit veikti. 
Atsišaukit. 2212 W. 50 PI. Prospect 
6064.

Paskutinis Žodis ir 
Bargenai

5 kambariai ir miegojimui porčiai, 
: octagon frontinis įėjimas, fransuziš- 

ki langai, murinės ugnavietės, kny- 
‘ gynai, su veidrodžiais durys, geri už
raktai, gerai apšviesta, pirkėjas pa- 

j sirinks sau fikčerius. Hoffman vapor 
! heat, su Arco boileriu, prosinimui 
lenta, su grindimis viškai, 2 karų 
f garažas, 1 blokas iki naujos mokyk- 
os, kaina tiktai $8950. Pardavimui 

per budavotoją.
Lewis Bros.
1358 W. 79th St.

Phone Triapgle 6090

HALE AVĖ. 10802—6 kamb. mūrinis 
bungalow, garu šildomas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 bl. iki gele
žinkelio sub. linijos, $10,500, $1000 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Mes pa- 
oudavosim ant jūsų loto bungalow ar
ba 2 flatų namą. Tik biskį įmokėti. 
R. H. Ballantine, Owner and Builder, 
Beverly 8552.

PARDAVIMUI 2 po 5 kam
barius, 3 karų mūrinis gara- 
džius.

6725 So. Rockwell Str.
Kaina $14,000. Atsišaukite

J. Velička tel. Republic 3769 
2517 W. Marquette Rd.

PARDAVIMUI 3 aukštų mūrinis 
namas, 1 krautuvė, 2 flatai, taipgi 2 
aukštų medinis užpakalyj, mariniu 
pamatu, krautuvė ir flataš, lysas Ų) 
metų. Įplaukų $21,600 už krautuvę ir 
1 flatą, $5,000 cash, kitus lengvais 
išmokėjimais, 6913 S. Racine A ve. 
Del informacijų šaukit Hemlock 6592. 
Brokeriai ncatsišaukite.


